
ROZHOVOR
Marcela Jindříšková v roz-
hovoru přibližuje svou práci 
vedoucí městského kina, 
výběr filmů do programu  
i své oblíbené snímky.
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KORONAVIR
Epidemie koronaviru Co-
vid-19 ovlivňuje život nás 
všech. Jak se v dubnu  
v Hradišti žilo, zatímco po-
kračoval nouzový stav?
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 KVĚTEN 2020

JUBILEUM
První vydání Kamelotu se 
objevilo na pultech trafik 
přesně před pěti lety. Jaké 
byly začátky zpravodaje  
a jak se během let změnil?
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Díky vám všem! Státní vlajky zavlály jako 
poděkování první linii a dobrovolníkům

BREZEN, ZA KAMNA VLEZEM, 
DUBEN, JEŠTE TAM BUDEM. 
A KVETEN?

Vážení Hradišťáci, 

trochu jiný význam nabrala známá pranostika ve spojení s mo-
mentálně všudypřítomnou problematikou koronaviru. V březnu byl 
vyhlášen v celé republice nouzový stav a následně prodloužen do 
konce dubna.

Mnichovohradišťskému krizovému štábu se díky místním firmám, 
šikovným švadlenám a velkému počtu dalších dobrovolníků podaři-
lo víceméně okamžitě zásobit první linii nejnutnějšími ochrannými 
prostředky a následně i všechny občany města vybavit ústenkami  
a dezinfekcí. V době, kdy píšu tyto řádky, nebyl na katastru Mnichova 
Hradiště zaznamenán žádný případ nákazy. 

Výrazný dopad bude mít současný stav především na podnika-
telský sektor, kulturu nebo sport ve městě. Naším úkolem je teď najít 
způsoby jak tyto nejvíce postižené sféry podpořit. Situace ale ne-
bude jednoduchá – město očekává podstatný výpadek svých příjmů  
z daní. Po sanaci základních potřeb nás tedy čeká velká výzva na 
poli ekonomickém.

Život se však nezastavil, obzvlášť na radnici. V mírném ústraní 
pokračují rozběhnuté akce. Doslova ve finiši je projekt Komunitního 
centra v Mírové ulici, do další fáze pokročily rekonstrukce dešťové 
kanalizace ve Veselé, obnova dětského dopravního hřiště nebo za-
vedení nového systému svozu tříděného odpadu. Na startu jsou pak 
připravené revitalizace sídliště Jaselská a Masarykova náměstí. 

Vše zlé je pro něco dobré…  Během posledních týdnů jsme měli 
příležitost naučit se z donucení spoustu nového. Od zavedení systé-
mu vzdělávání na dálku, přes řešení problémů pomocí videokonfe-
rencí, úhrady poplatků přes internet až po praktické dovednosti, jako 
je ušití roušky, výroba respirátoru nebo ochranného štítu z toho, co 
máme po ruce. Nejdůležitější ale bylo, že jsme se naučili spolupraco-
vat a pomoct si sami nebo jeden druhému.

Nikdo neví, jak se bude epidemiologická a ekonomická situace  
v příštích měsících vyvíjet. Podpořme svou přízní hlavně místní fir-
my a podnikatele tím, že u nich budeme nakupovat, obědvat nebo 
se od nich necháme třeba ostříhat. Pokud budeme myslet pozitivně  
a přiměřeně kriticky, věřit ve vlastní síly, určitě to společně zvládne-
me.

Jan Mareš, místostarosta města
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Stejně jako diamanty vznikají pod 
obrovským tlakem, také mimořádné 
situace dávají vyniknout ryzím cha-
rakterům. Pandemie koronaviru, jejíž 
dopady všichni pocťujeme už řadu 
týdnů a vzhledem k ekonomickým 
dopadům ještě dlouho pociťovat bu-
deme, tak vyslala i jednu velmi pozi-
tivní zprávu – je mezi námi mnoho 

lidí, kteří jsou ochotní pomáhat. A to 
je nesmírně cenné zjištění!

Lékaři, zdravotní sestry, hasiči, 
vědci, prodavačky, řidiči, pošťáci, 
úředníci, policisté, vojáci, medici, 
švadlenky, vývojáři a tisíce dobro-
volníků... Ti všichni s vypětím sil 
udržovali od chvíle, kdy byl v ČR 
vyhlášen nouzový stav, v běhu zá-

kladní infrastrukturu a dělali maxi-
mum, aby ochránili nejohroženější 
skupiny – nemocné a seniory. Všem 
těmto lidem se mnichovohradišťská 
radnice rozhodla vzdát hold na Den 
světového zdraví, který připadá na  
7. dubna.

„Během náročných posledních 
týdnů jsme byli mnohokrát svědky 

obrovského osobního nasazení  
a ochoty pomáhat. Chtěli jsme pro-
to vyjádřit úctu všem, kteří nejen 
v první linii bojují za naše zdraví,  
i těm, kteří nezištně pečují o druhé,“ 
komentuje starosta Ondřej Lochman 
důvody, které vedly ke spuštění ini-
ciativy Vlajka pro hrdiny, jež se ná-
sledně rozletěla do světa.  ...2

ˇ
ˇ
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ŽIVOT VE MESTE V ČASE KORONAVIRU

Díky vám všem! Státní vlajky zavlály jako poděkování 
první linii a dobrovolníkům...
...dokončení z titulní strany

Mnichovo Hradiště vyzvalo své 
občany, obyvatele okolních obcí, ale 
rovněž všechny české radnice, aby 
začaly v prvním dubnovém týdnu vy-
věšovat státní vlajky jako symbolické 
uznání laskavosti a odvahy statisíců 
lidí. Cílem iniciativy bylo zaplavení 
českých měst a obcí bílou, červenou 
a modrou barvou na Světový den 
zdraví připadající na 7. dubna. Vlaj-
ky měly zůstat vlát do konce nouzo-
vého stavu.

A proč vyjádřit symbolický dík 
právě prostřednictvím vyvěšení 
státní vlajky? Češi v souvislosti s ší-
řením koronaviru opět prokázali, že 
se o sebe dovedou postarat, pokud 
drží pohromadě, a mohou tak na 
sebe být právem hrdí. Tisíce dob-
rovolníků se pustily do šití roušek, 
firmy a radnice spojily síly při zajiš-
ťování dezinfekce pro občany, vědci 
a inovátoři rozběhli masovou výrobu 
ochranných prvků za použití moder-
ních tehnologií, tisíce dalších dobro-
volníků obětovali svůj volný čas, aby 
udržely nejohroženější skupiny oby-
vatel v bezpečí. Česká státní vlajka 
rovněž 30. března oslavila sto let od 

chvíle, kdy získala svou současnou 
podobu.

Výzvu vyslyšeli lidé v pěti de-
sítkách měst a obcí. V regionu na-

Nápor turistů na konci března vedl k uzavření parkovišť
Mnichovo Hradiště bývá označová-
no branou do Českého ráje a hned 
několik lokalit v jeho okolí, napří-
klad Drábské světničky, skalní hrad 
Valečov nebo vrch Mužský patří  
k těm turisticky nejatraktivnějším 
nejen ve středních Čechách. Svou 
pověst atraktivní výletové destina-
ce Mnichovohradišťsko potvrdilo  
i ve slunných dnech na konci břez-
na, kdy sem zavítaly stovky turistů,  
a to často v rozporu s opatřeními 
zavedenými v souvislosti s epidemií 
koronaviru.

„Vypadalo to, jako by se vlastně 
žádná mimořádná situace nekonala. 
Mnozí návštěvníci dorazili z Prahy  
i vzdálenějších míst. Na parkovištích 

se popíjelo pivo u stánků, na turis-
tických stezkách se potkávaly skupi-
ny lidí, mnozí vůbec neměli roušky.  
U Valečova si jedna skupina dokon-
ce založila táborák,“ komentoval si-
tuaci starosta Ondřej Lochman.

Z tohoto důvodu se mnichovo-
hradišťská radnice a obec Boseň,  
v jejímž katastru leží Valečov, roz-
hodly v neděli 29. března uzavřít 
parkoviště u turistických cílů, která 
byla o den dříve plná vozů. Vedle 
parkoviště pod hradem Valečov, kde 
28. března parkovalo pět desítek au-
tomobilů, se uzavřela parkoviště pod 
Drábskými světničkami, ve Dnebo-
ze, na Olšině i v Mnichově Hradišti 
u Jizery. Po víkendu, kdy byly v ob-

ležení i Příhrazy, zavedla omezení 
průjezdů a parkování i obec Žďár.

Na dodržování zákazu začala 
bezprostředně po jejich vyhlášení 
dohlížet jak Policie ČR, tak Městská 
policie Mnichovo Hradiště. Ondřej 
Knobloch, zastupitel pověřený ve-
dením mnichovohradišťských stráž-
níků, vyzval v souvislosti s tímto 
novým lokálním omezením k dodr-
žování omezeného pohybu osob 
vyžadovaného v rámci nouzového 
stavu. 

Od čtvrtka 2. dubna byla tato 
opatření doplněna ještě zákazy za-
stavení podél hlavních silnic, a to 
jak pro okolí Valečova a Drábských 
světniček, tak Příhraz.

Klub českých turistů nabídl bez-
prostředně po těchto událostech jak 
místním, tak turistům ze vzdáleněj-
ších míst pětici tipů kam se v okolí 
Mnichova Hradiště vydat, aby se 
člověk mohl pokochat malebnou pří-
rodou a zároveň se vyhnul davům. 
Mezi nimi byla například trasa z Hra-
diště do Příhrazských skal po Zlaté 
stezce Českého ráje nebo cesta po-
dél Jizery z Hradiště do Mohelnice  
a zpět přes Pachouň a Klášter.

O víkendu 18. a 19. dubna zača-
lo po dohodě mezi starosty, v jejichž 
katastrech byla parkoviště uzavřena, 
rozvolňování těchto dočasných ome-
zení. Starostové věří, že k nim nebu-
denutné přistupovat znovu.

Autor tematické strany: Martin Weiss

Rouškomat: Občerstvení 
nahradily ochranné pomůcky

Další místní firmy se zapojily, 
HBPO a Ocún vyrábějí štíty

Díky firmám HBPO a Ocún mohlo město mezi lékaře, pracovníky v sociálních 
službách nebo prodavače začít rozdávat také obličejové štíty. Jejich rámy 
tiskne HBPO, Ocún připravuje plexiskla

Starosta v otevřeném dopise 
kritizoval stát i krajský úřad

a to ani ty s rozšířenou působností, 
ze strany státu či kraje hmotnou pod-
poru, plán finanční podpory či ales-
poň základní metodickou podporu. 
V nastalé situaci jsme zůstali zcela 
osamoceni,“ stálo mimo jiné v dopi-
se, jenž byl rozeslán taktéž na více 
než tisíc středočeských starostů.

Starosta v něm rovněž porovná-
val přístup k nestandardní situaci ve 
Středočeském a rovněž sousedním 
Libereckém kraji. U severních sou-
sedů vyzdvihl zejména bezodkladné 
kontaktování Technické univerzity  
v Liberci a soukromých firem, jež 
se následně zapojily do výroby 
ochranných pomůcek, a celkově 
agilní přístup. Na straně středních 
Čech naopak kritizoval nepravdivá 
tvrzení o dostatečném zásobování 
záchranářů rouškami nebo nesdě-
lování informací o nakažených v ob-
cích starostům, kteří se tak mnohdy  
o prvních případech nákazy dozvě-
děli až z obecní tiché pošty.

Na dopis reagovalo souhlas-
ně několik středočeských starostů,  
z krajského úřadu odpověď dosud 
nedorazila. 

Ve chvíli, kdy se v Mnichově Hra-
dišti roušky dostaly ke všem lidem  
v první linii i ke všem zájemcům  
z řad veřejnosti, krizová linka úspěš-
ně odbavovala desítky telefonátů 
denně, seniorům byly zajištěny tako-
vé služby, aby nemuseli opuštět svá 
obydlí, dezinfekce už byla na cestě  
a krizový štáb byl připraven na různé 
eventuality, jež by mohly nastat, při-
šel čas na hodnocení prvních dvou 
týdnů trvání nouzového stavu. 

Starosta Ondřej Lochman adre-
soval v úterý 24. března hejtmance 
Středočeského kraje Jaroslavě Po-
korné Jermanové otevřený dopis,  
v němž popsal opatření, k nimž do-
šlo po vyhlášení nouzového stavu  
v Hradišti, a kritizoval postup kraje  
i státu ve stejné době. Největší 
zklamní vyjádřil nad pomalými re-
akcemi a nedostatečnou podporou 
samospráv v čase krize.

„Je absurdní, že v uplynulých 
dnech některé obce a města zcela 
převzaly odpovědnost a roli státu, 
a potažmo Středočeského kraje, 
suplovaly. Podotýkám, že ani nyní, 
celých 12 dní po vyhlášení nouzové-
ho stavu vládou ČR, nedostaly obce, 

Boj proti epidemii řečí čísel
ventovanějším tématem bylo fungo-
vání odboru dopravy a jeho agenda, 
třetím pak roušky. Nejvytíženější 
byli operátoři krizové linky v pátek 
27. března, což byl den, kdy probí-
hala distribuce dezinfekce na ruce. 
Vzhledem k organizování výdejních 
míst dle volebních obvodů bylo třeba 
zodpovědět řadu dotazů. Celkový 
počet volání v tento den se ustálil na 
čísle 162.

Další informace o fungování kri-
zové linky znázorňuje dvojice grafů 
níže.

Od 12. března, kdy vláda ČR vyhlá-
sila nouzový stav, bylo Městským 
úřadem Mnichovo Hradiště rozdáno 
celkem 8264 roušek (z toho 2000 ks 
od švadlen), 340 respirátorů, 781 li-
trů dezinfekce na povrchy, 1669 litrů 
dezinfekce na ruce, 70 litrů dezin-
fekčního gelu a také 60 obličejových 
štítů.

Do 14. dubna přijala krizová 
linka fungující na telefonním čísle 
326 77 66 88 celkem 518 telefonátů, 
přičemž takřka polovina dotazů se 
týkala dezinfekce. Druhým nejfrek-

V obchodním domě Dukla, kde sídlí 
prodejna Coop, byl v dubnu umístěn 
prodejní automat. Ten však nena-
bízí drobné občerstvení, potraviny  
v jeho slotech totiž nahradily roušky, 
lahvičky s dezinfekcí a jednorázové 
rukavice. Vznik prvního mnichovo-

hradišťského rouškomatu, kde mo-
hou zájemci rychle a za rozumný 
peníz pořídit ochranné pomůcky, 
inicioval referent městského úřadu 
Aleš Rychlý. Poděkování za spolu-
práci patří společnostem Delikomat 
a Skupině Coop.

příklad v Benátkách nad Jizerou, 
Kosmonosích nebo v Klášteře Hra-
dišti nad Jizerou, dále třeba v Praze,  
Vrchlabí, Novém Jičíně,  Chlumci 

nad Cidlinou nebo ve Zruči nad Sá-
zavou.

Martin Weiss

ˇ ˇ

Poděkování patří
firmám ZDEPE.cz Janovcovi a MIJAMH za výrobu roušek, 
společnosti Kofola za dezinfekci, lahvičky, dar i nápoje, 
společnosti ŠKODA AUTO DifiLab #SKODAAUTOpomaha za finanční dar 1 milion Kč a zapůjčení pěti vozidel, 
řidičům Michalu Šosvaldovi, Danielu Křepelkovi a Karlu Hubačovi za rozvozy nákupů, dezinfekce a roušek seniorům, 
Petře Havlátové za netkanou textilii, Radimu Zajíčkovi za zapůjčení ozonizéru, Jaroslavu Zadražilovi a pánům 
Petrákovi a Dvořákovi za dezinfekci, Čeňku Štučkovi za látky,  paní Javůrkové za látky, Vojtěchu Spolkovi za ru-
kavice, Haně Otáhalové za gumičky a zásobování obalovým materiálem, Marcele Mydlářové za materiál na roušky, 
vietnamskému prodejci za dezinfekci a finanční dar, švadlenkám Pavlíně Kobákové, Janě Koubové, Janě Novákové, 
Monice Bubeníkové Šimíkové, Lucii Dvořákové, Veronice Anežce Študentové, Katarzyně Czerczak, Jitce Tomkové, 
Kateřině Vaňkové, Jiřině Bartoňové Lochmanové, Anně Nohýnkové, Michale Mydlářové, Ivaně Dittrichové Michálk-
ové, Dagmar Němcové, Zdeňke Kopernické, Haně Vignerové, Janě Šťastné, Elišce Němečkové, Daně Novákové, 
Zuzaně Tomášové, Evě Palcútové, Anetě Velichové, Jaroslavě Mocové, paní Bubeníkové Roudné, Stanislavě Klí-
mové, Radce Novotné, Renatě Hoffmanové, Jarmile Šanderové, Lence Průšové, Janě Šulcové, Lee Leškové, Petře 
Smitkové, Petře Martanové, Petře Ullrichové, E. Leksové, Martině Bezděkové, Jitce Bechyňové, Petře Pilbauerové, 
Zuzaně Majdlochové, Ivě Langové, Kateřině Javůrkové, Petře Konečné, paní Svobodové z Obecního úřadu Březina, 
Martině Bachové (rovněž za štrůdl), Lídě Laurynové, Kateřině Šebeňové, Taťáně Vlkové, Soně Koškové, Haně Sk-
ramuské, Jiřině Reiterové a Lucii Kyselové, Štěpánu Zvěřinovi za jednorázové roušky, Štěpánu Barešovi za finanční 
dar a vitamíny, Kristýně Motlové (Holka s buchtou) za sladké dobroty, Tomanovým za slané pečivo, Ivě Zajíčkové 
za mufiny, Janě Jedličkové za slané pečivo, Cukrárně Za Rohem za zákusky, Markétě Tomášové, za rozdávání 
roušek a dezinfekce Ivetě Strižencové,  Štěpánu Tučkovi, Jaroslavu Trpkošovi, Pavlu Břicháčkovi, Pavlu Machovi, 
Tomáši Rambouskovi, Josefu Forstovi, Pavlu Bukvičkovi, Dušanu Bukvičkovi, za převoz zapůjčených vozů z Prahy 
Dominiku Maudrovi, restauracím Karlovy Vary a U Kvapilů za jídlo pro krizový štáb, městskou policii i Policii ČR, 
JSDH Mnichovo Hradiště, osadním výborům, za poskytnutí prostor pro distribuci dezinfekce společosti HBPO (Mar-
tin Bígl), 1. skautskému oddílu Mnichovo Hradiště, společnosti Saturn (Petr Havel)... 
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Hradiště pomohlo polskému Chojnówu 
řešit nedostatek ochranných prostředků

Ekonomika v hradbách Mnichova Hradiště 

Ohlédnutí za krizovým provozem městského úřadu
Od svolání Krizového štábu ORP 
Mnichovo Hradiště, k němuž došlo 
12. března 2020, se chod městské-
ho úřadu výrazně proměnil. Nejen 
kvůli opatřením nařízeným státní 
správou, ale především kvůli zajiš-
ťování úkolů spojených s krizovým 
řízením ve městě a jeho okolí.

V souvislostí s ochranou zdraví 
zaměstnanců městského úřadu do-
šlo v mnoha případech k přechodu 
úředníků na výkon práce z domo-
va, výrazně se omezil pobyt kolegů  
v kancelářích a došlo i na střídání  
v krátkém a dlouhém týdnu. Nejná-
ročnějším úkolem bylo zvládnutí ná-
poru lidí, kteří na úřad zavítali v týd-
nu od 16. do 20. března, kdy okolní 

úřady již přestaly poskytovat obvyklé 
služby, a proto se veřejnost obracela 
na nás. Největší díl požadavků byl 
směřován na odbor dopravy. Pro 
lepší organizaci odbavování poža-
davků jsme vytvořili ve spolupráci  
s vedoucím odboru objednávkový 
formulář, který občané obratem 
začali používat, stejně jako rychle 
zřízenou krizovou linku, kam bylo 
možné požadavky hlásit telefonicky. 
Kolegové z dopravy si tak mohli začít 
organizovat práci, přístup veřejnosti 
a lidé nemuseli čekat na vyřízení.

Korekce pohybu lidí na úřadě 
představovala další oříšek k roz-
lousknutí. Prvotní představa o prů-
běžném vstupu lidí do haly úřadu 

vzala za své, když se do prostor 
najednou nahrnula dvacítka lidí bez 
roušek a nechtěla se pohnout z mís-
ta. Ve spolupráci s městskou policií 
tak bylo upraveno prostranství před 
úřadem, kde vznikly oddělené pro-
story pro různé odbory. Lidé se tak 
přirozeně třídili podle požadavků již 
venku před úřadem. Díky koordi-
nování situace zaměstnanci úřadu, 
městskou policií a dobrovolníky se 
dařilo řídit vstup jednotlivců do budo-
vy, a bránit tak zbytečnému shluko-
vání a vzájemnému ohrožování se.

V rámci omezení výkonu agend 
zaměstnanci úřadu vykonávali prá-
ce z domova, prováděli archivaci 
a skartaci, prováděly se kontroly  

v terénu a řešily se úkoly rozvoje 
města, na která v běžném provozu 
není příliš času.

V polovině dubna, kdy byl na-
psán tento článek, jsme měli jistotu 
trvání nouzového stavu do konce 
dubna, jako reálné se však jeví 
ukončení omezení až ke konci mě-
síce května. 

Děkujeme všem občanům za 
trpělivost a vstřícnost, za bezpeč-
nou a odpovědnou komunikaci se 
zaměstnanci úřadu v ochranných 
pomůckách a za komunikaci elektro-
nickými způsoby či telefonem!

Kamila Galetková,
tajemnice městského úřadu

Dezinfekce veřejných míst 
začala v centru a v okolí škol
Lavičky, zábradlí, odpadkové koše, 
kontejnery a další prvky ve veřejném 
prostoru, s nimiž přicházejí nejčastě-
ji do kontaktu lidské ruce, byly cílem 
první dezinfekce veřejných prostran-
ství, k níž došlo 10. dubna. 

Biocidní přípravek Impaguard 
Nano D 401 byl aplikován na Ma-
sarykově náměstí, v ulicích Víta Ne-
jedlého, Palackého, Studentské, Po-
říčské, Jaselské a ČSLA a také na 
Atletickém stadionu Josefa Hrona. 
Výrobce uvádí, že takto „ošetřený 
předmět je ochráněn před mikroor-
ganismem jakékoliv mikrobiologické 
jednotky, buněčné nebo nebuněčné, 

schopné rozmnožování nebo pře-
nosu genetického materiálu, včetně 
nižších hub, virů, bakterií, kvasinek, 
plísní, řas, prvoků a mikroskopic-
kých cizopasných helmintů. (wes)

Svým občanům zajistilo Mnichovo 
Hradiště ochranné pomůcky hned 
po vyhlášení nouzového stavu. Když 
prvotní nápor krize vyvolané náhlou 
hrozbou v ČR pominul, přišel čas 
myslet také na to, zda nepotřebují 
pomoct přátelé z partnerských měst 
v okolních zemích. 

„Ukázalo se, že německý Er-
zhausen je o několik týdnů před 
námi a ochrannými pomůckami je 
již zásobený dostatečně. V Polsku 
je však situace jiná – opatření se tu 
přijímají ve srovnání s ČR se zhruba 
třítýdenním zpožděním a vycházet 
se zakrytými ústy a nosem je v Pol-
sku povinné teprve od 16. dubna. 
Nabídku pomoci ze strany Mnicho-
va Hradiště tak partnerské město 
Chojnów přivítalo,“ komentoval si-
tuaci v polovině dubna Aleš Rychlý 
z Kanceláře vedoucího úřadu Měst-
ského úřadu Mnichovo Hradiště, do 
jehož agendy patří rovněž spoluprá-
ce s partnerskými městy.

Mnichovo Hradiště tak připravilo 
symbolický dar – tisícovku roušek  
a deset obličejových štítů – a zorga-
nizovalo jejich předání na hraničním 
přechodu v Habarticích u Frýdlantu. 
Původně měla být součástí zásilky 
ještě stovka lahviček s dezinfekcí, 
vývoz tohoto strategického artiklu 
ze země je však nyní zapovězen. 
Přestože předání v době uzavřených 
hranic se zprvu jevilo jako nemožné, 
zejména z pohledu polských úřadů, 
nakonec se jej podařilo po dvou de-
sítkách telefonátů na různá místa 
domluvit.

Na hranicích se starosta Ondřej 
Lochman, místostarosta Jan Mareš 
a Aleš Rychlý setkali s Janem Serki-
esem, starostou třináctitisícového 
Chojnówa, který tou dobou sháněl 
ochranné pomůcky pro své spolu-

občany, kde to jen bylo možné. Se-
tkání probíhalo za dohledu českých 
policistů a polských vojáků na území 
nikoho a na dohled od hraničního 
zátarasu. Krabice s ochrannými 
prostředky museli Hradišťáci polo-
žit na zem a ustoupit dvě desítky 
metrů zpět. Následně si je polský 
starosta vyzvedl a výměnou za dar, 
který měl pomoci v jeho městě řešit 
základní potřebu ochranných pomů-
cek, nechal na stejném místě krabici  
s bonboniérami. Symbolický dar, 
symbolické poděkování. Krátký roz-
hovor mezi starosty musel proběh-
nout také na vzdálenost 20 metrů.

„Přestože i tento náš dar vě-
novaný Chojnówu byl především 
gestem, pomohl alespoň z části 
řešit situaci tam, kde je nyní podob-
ně vypjatá jako před několika týdny  
u nás. Symboly spolupráce mají vel-
ký význam v jakékoliv době, v době 
krize to však platí dvojnásob,“ řekl 
Ondřej Lochman.

Ochranné prostředky, které pu-
tovaly do polského Chojnówa, byly 
pořízeny z rozpočtu města, konkrét-
ně z kapitoly podpory spolupráce  
s partnerskými městy.

Martin Weiss

V posledních letech jsme si zvykli, 
že ekonomická situace se vyvíjí dob-
ře a česká ekonomika stabilně roste. 
Přestože odborníci upozorňovali, 
že začíná zpomalovat, pandemie 
koronaviru rozdala zcela nové kar-
ty. Jsme v situaci, která se dotkne 
nás všech, bez výjimky. A budeme 
se proto muset nové situaci přizpů-
sobit...

Debata o tom, v jakých směrech 
bude nucena ušetřit radnice, je te-
prve na začátku. Samozřejmě nás 
čeká škrtání či alespoň odkládání 
projektů, které jsou sice vysněné, 
ale zároveň nejsou nutné. Městské 
muzeum určitě bude muset počkat 
se stěhováním do nových prostor v 
hotelu Hrozen, muzeum Liazu zůstá-

vá u ledu... Rozhodně však nezaříz-
neme vše. Uskromnit se však budou 
muset i občané a firmy. A právě kvůli 
nim bych rád zavedl opatření, aby-
chom jim alespoň některé výdaje 
ušetřili.

Ve městě bylo zatím dočasně 
zrušeno zpoplatněné parkování. 
Platit za stání na placených parko-
vištích nebude nutné do konce červ-
na, o dalším prodloužení budeme 
ještě jednat. Dále je možné zaplatit 
později poplatky za odpady a za 
psy, a to až do konce června. Navrhl 
jsem také radě města, aby nájemníci 
v městských bytech, kteří byli nebo 
jsou postiženi výpadky příjmů, mohli 
požádat o odložení platby nájemné-
ho až o šest měsíců, a to bez po-

platku za prodlení. Každou takovou 
žádost řeší rada města individuálně.

Co se týče živnostníků, ti, kteří 
jsou v nájmu v městských prosto-
rech a kteří nemohli po dobu trvání 
vládních opatření provozovat své 
živnosti a nabízet své služby, mohou 
požádat o odpuštění části i celého 
nájemného za celou dobu trvání 
opatření. Každá žádost je opět po-
suzována individuálně radou města.

V letošním roce nebude dále 
účtován poplatek z pobytu, který se 
týká ubytovacích zařízení. Jedná se 
o fixní sazbu za jednoho člověka  
a jeden nocleh.

Na jednání zastupitelstva hod-
lám předložit návrh na úpravu obec-
ně závazné vyhlášky, aby město  

v letošním roce neúčtovalo provo-
zovatelům restauračních zařízení 
poplatek za předzahrádky. Jednalo 
by se alespoň o drobnou úlevu pod-
nikatelům, na které opatření proti 
šíření epidemie dopadla takřka nej-
větší vahou.

Vzhledem k tomu, že velká 
většina živnostníků i firem byla mi-
mořádnou situací posledních týdnů 
zásadně poškozena a pro mnohé 
byly dočasné podmínky likvidační, 
je nutné podnikatelskému prostředí 
pomoct postavit se opět na nohy. 
Všichni přece chceme, aby obchody, 
nebo řemeslníci, jejichž služeb rádi 
využíváme, ve svých činnostech dál 
pokračovali. 

Na webu města i jeho faceboo-

kovém profilu už jsme nabídli prostor 
pro prezentování služeb živnostníků 
a podnikatelů. Možná jste dokonce 
již zaznamenali, že sdílíme napří-
klad jídelní lístky místních restau-
rací. Rovněž jsme v dubnu spustili 
mapu živnostníků, do níž se zájemci 
mohou přihlásit, a upozornit tak na 
své provozovny či nabídku služeb, 
což jim zvýší šance na propojení se 
zákazníky. Podrobnosti k tomuto té-
matu naleznete na www.mnhradiste.
cz/corona/podnikani.

Je velkou otázkou, do jaké míry 
nám legislativa umožňuje cíleně 
realizovat třeba nákupy materiálu  
u místních obchodníků nebo upřed-
nostňovat například při zadávání 
veřejných zakázek místní firmy  

a živnostníky. Právě tímto tématem 
se aktuálně rada města zabývá. 
Rádi bychom v zákonných mezích 
a při vší úctě vůči principům nedis-
kriminace a veřejné soutěže podpo-
řili podnikatelskou sféru ve městě  
a jeho okolí, aby peníze z Mnichova 
Hradiště ideálně v Mnichově Hradišti 
také zůstávaly. 

Výše uvedené otevřené otázky 
nyní diskutujeme s jednotlivými od-
bory městského úřadu a hledáme 
možná řešení. Pokud se podaří pro-
veditelné způsoby najít, budou před-
loženy radě města a zastupitelstvu  
a bude o nich jednáno.

Ondřej Lochman,
starosta města
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Kamelot slaví páté narozeniny! Poprvé se objevil v květnu 2015 na pultech trafik
V ruce právě třímáte pětapadesáté 
číslo Kamelotu: zpravodaje města 
Mnichovo Hradiště. Přestože číslo 
vydání kulaté není, Kamelot slaví. 
Jeho první vydání se totiž objevilo 
na pultech přesně před pěti lety. Od 
té doby městský zpravodaj urazil 
dlouhou cestu...

V listopadu 2014 se pustilo do 
práce nově zvolené vedení města, 
které se rozhodlo zavést nové ko-
munikační kanály směrem k oby-
vatelům města. Vedle profilu na 
Facebooku a vyšší frekvenci zpráv 
na webu města se rozběhla rovněž 
diskuze nad opětovným zavedením 
tištěného městského periodika. To 
začalo získávat kontury na přelomu 
zimy a jara. Práce na zpravodaji se 
chopil tehdejší redaktor Boleslavské-
ho deníku Martin Weiss.

O názvu nového zpravodaje 
následně rozhodovala veřejnost  
v internetové anketě. Použitelných 
tipů bylo podáno deset: například 
Hradišťan, MHáčko nebo Mnicho-
vohradišťský KURÝR. Z nich nej-
úspěšnější byl však Mnichovohra-
dišťský KAMELOT. Výsledný název 
Kamelot: zpravodaj města Mnichovo 
Hradiště pak byl dílem kompromisu 
mezi dvěma nejlépe hodnocenými 
návrhy.

První číslo, jehož hlavní člá-
nek se věnoval regulaci hazardu ve 
městě, bylo k zakoupení v trafikách, 
síti prodejen Coop, v infocentru  
a městském muzeu, a to za 15 ko-
run. Distribuci v místních částech 
zprostředkovávaly osadní výbory, 
rozvoz do nich městská policie. Kro-
mě hazardu první Kamelot informo-
val o konkurzu na ředitele Základní 
školy Sokolovská, nové vyhlášce 
zakazující podomní a pochůzkový 
prodej, reorganizaci práce městské 
policie, nedávno založeném face-
bookovém profilu města (tou do-

bou měl 300 sledujících, dnes je to 
desetinásobek), přinášel rozhovor  
s tehdejším novým jednatelem Klu-
bu Janem Kurkou a také připomínku 
květnových dní roku 1945 ve městě. 
Stejně jako pět dalších čísel tento 
zpravodaj tiskla mnichovohradišťská 
tiskárna DuoPress. 

S každým dalším číslem se 
rozšiřovala základna přispěvatelů a 
Kamelot se rychle stával periodikem, 
které píší velkou měrou sami Hradiš-
ťáci. Tento charakter má dodnes a 
právě tato skutečnost jej odlišuje od 

většiny radničních zpravodajů.
Kamelot byl zpoplatněn od 

května do listopadu 2015. Během 
této doby nová vydání několikrát  
s úspěchem kolportovali brigádníci 
z řad studentů gymnázia – Kamelot 
tak distribuovali skuteční kamelo-
ti. Zastupitelé v závěru roku 2015 
souhlasili s tím, že zpravodaj bude 
dále distribuován zdarma do všech 
domácností ve městě. Náklad stoupl 
z 600  na 3500 ks a měsíčník začala 
nově doručovat Česká pošta. Změ-
nila se i tiskárna, od prosince 2015 

se Kamelot tiskne v krchlebské firmě 
F-Print.   

Na obsah zpravodaje od začát-
ku dohlíží redakční rada, v níž zase-
dají představitelé městských institu-
cí a další aktivní obyvatelé města. 
Na začátku to byl starosta Ondřej 
Lochman, tajemnice městského 
úřadu Kamila Galetková, vedoucí 
městského muzea Jana Dumková, 
pedagožka Lenka Sosnovcová, syn-
dička mnichovohradišťské baráčnic-
ké obce Martina Bachová, dlouho-
letý pedagog Eduard J. Havránek, 
o něco později se připojil jednatel 
Klubu Jiří Senohrábek. Pravidelným 
hostem byl v prvních čtyřech letech 
rovněž místostarosta Jiří Bína, kte-
rého později nahradil Jan Mareš. Od 
roku 2019 už členem rady není sta-
rosta, přestože se většiny zasedání 
účastní, a ze zdravotních důvodů 
ani Eduard J. Havránek. Došlo však 
k doplnění rady o vedoucí městské 
knihovny Janu Jedličkovou a bývalé-
ho starostu Arnošta Vajzra.

Dnes Kamelot vychází v nákla-
du převyšujícím 4000 ks a v pově-
domí Hradišťáků 
má své pevné 
místo. V posled-
ních měsících na-
víc promítl do pra-
xe několik podnětů 
ke zvýšení kvality, 
které získal v závě-
ru loňského roku v 
rámci auditu projektu 
Hlásná trouba. Pokud 
máte i vy připomínky 
ke kvalitě zpravodaje, 
pokud vám v Kamelotu 
něco chybí nebo pokud 
jej chcete třeba za něco 
pochválit, neváhejte re-
dakci kontaktovat.

Martin Weiss

Skutečnost, že Kamelot má v Mnichově Hradišti už několik let své pevné 
místo a že se najdou čtenáři, kteří na začátku každého měsíce na nové číslo 
netrpělivě čekají, mě nepřestává těšit. A dvojnásob to platí proto, že jsem  
u zrodu Kamelotu mohl být od začátku, za což jsem skutečně vděčný. Byla  
a je to mimořádná zkušenost.

Bylo nesmírně zajímavé být součástí procesu, kdy se z něčeho, co bylo 
od stolu navrženo jako periodikum s poměrně štědře pojatým rozsahem  
a komunitním charakterem, skutečně stal fungující zpravodaj s desítkami pra-
videlných přispěvatatelů a čtenářskou základnou atakující deset tisíc čtenářů. 
Na tomto vývoji mají velikou zásluhu autoři příspěvků, díky nimž je zpravodaj 
různorodý, pestrý a čtivý. Upřímné díky Vám všem! Kamelot je čtenářským 
příspěvkům od začátku maximálně otevřený a bude tomu tak i do budoucna. 
Pokud by tedy mezi čtenáři těchto řádků byl někdo váhající, zda do zpravo-
daje svůj článek či fotografie zaslat, ať prosím neváhá – jistě se domluvíme. 
Kontakt naleznete v tiráži na poslední straně.

Velký dík za dosavadní spolupráci patří rovněž všem osobnostem, které 
prošly redakční radou. Díky nim probíhalo schvalování každého čísla vždy ve 
věcné a přátelské atmosféře, mnohokrát se díky jejich postřehům podařilo 
dostat do zpravodaje na poslední chvíli zajímavé zprávy, které nebýt rozhledu 
jednotlivých členů mohly být opomenuty.

Přestože práce na zpravodaji probíhá často dlouho do noci a v časovém 
presu, je to velká radost (a to dvojnásob, když jsou tisková data dlouho po 
půlnoci úspěšně odeslána do tiskárny). Mnichovo Hradiště je totiž plné za-
jímavých a aktivních lidí, díky nimž má město svůj nezaměnitelnýcharakter.

Martin Weiss

Poděkování šéfredaktora

Titulní strana prvního vydání Kamelotu z května 2015.

Z pozice bývalého 
předsedy finančního 
výboru z minulého vo-

lebního období není lehké se k otáz-
ce vyjádřit. Na jedné straně vnímám, 
že není doba vhodná k politikaření, 
když jde o zdraví všech občanů. Na 
straně druhé jsem se dodnes nedo-
kázal smířit s před- a povolebními 
skutečnostmi. To je můj problém  
a nechci o něm mluvit. Chtěl bych je-
nom ubezpečit občany našeho měs-
ta, že není a nebyla  nikdy v minulosti 
natolik nemocná městská pokladna, 
aby ji musel někdo uzdravit. To zna-
mená, že zdravost hospodaření 
hodnotí v našem případě auditorka 
na základě stanovených kritérií, kte-
ré definují, stručně řečeno, finanční 
schopnosti města splácet úvěry  
s přijatelným rizikem a ne předseda 
finančního výboru. 

Jestli se mne dnes v době hos-
podářské krize způsobené nikoliv je-

nom koronavirem zeptáte, kde škrtat 
konkrétně v číslech v jednotlivých 
kapitolách, tak nevím. Proč? Proto-
že letošní rok 2020 město hospodaří 
za peníze odpovídající výsledkům 
z roku 2019. Teprve rozpočet 2021 
bude muset vedení města stvořit  
a navrhnout zastupitelstvu ke schvá-
lení v závěru letošního roku. K dispo-
zici budou pouze dílčí výsledky z roku 
letošního a predikce ministerstva 
financí a ČNB. Definitivní výsledky 
hospodaření 2020 budou známé  
v červnu 2021.Tak to prostě je. 

Abych byl alespoň trochu kon-
krétní. Šetřit se bude muset všude, 
pokládám za nutné vytvoření mini-
málně tří scénářů hospodaření. To 
znamená tři různé balíky peněz, 
které budou městu k dispozici. Po-
dle toho stanovit výdaje do jednot-
livých kapitol. Musí být brán zřetel  
i na možné změny v dotačních pro-
gramech. V letošním roce dokončit 

pouze zahájené investice, případně 
zahájit investice s dotací s termí-
nem dokončení do června 2021.
Nezadávat žádné studie proveditel-
nosti, žádné nové projekty. Vedení 
města by mělo velmi zodpovědně 
prověřit  rozsah revitalizace náměstí  
a zohlednit vysoké riziko nárůstu cen 
stavebních prací a pokračující nedo-
statek stavebních kapacit. Otazník 
visí nad ukvapenou koupí hotelu 
Hrozen. V neposlední řadě je nutné 
omezení mandatorních výdajů, které 
za poslední roky výrazně narostly. 

Na závěr snad jenom malá úva-
ha. Stávající situace, ve které se ne-
dobrovolně nacházíme, ukazuje, že 
jsme docela zodpovědní, že se umí-
me uskromnit, že lépe hospodaříme, 
nejsme až tak nedisciplinovaní, jsme 
snad i více trpěliví. To samé bychom 
chtěli v budoucnu od vedení města.
Doba je taková, že někdy méně zna-
mená více.

  Aleš Jirásek (ANO 2011)

Je nanejvýš prav-
děpodobné, že do 
jisté míry se budeme 

muset uskromnit všichni – mnohé 
domácnosti na jedné, stát na druhé 
straně, a stejně tak i  hospodaření 
města  odvislé od  nižšího výběru  
a následného přerozdělení daní. 

Já osobně bych úspory ne-
hledala ani tolik v provozních vý-
dajích, jako spíše v racionalizaci 
plánovaných investic. Rozhodnutí, 
kde škrtat, co odsunout a kam na-

opak peníze poslat i při napjatém 
rozpočtu, musí vycházet z širších 
souvislostí. Nedává smysl omezovat 
akce, jejichž realizace je podpořena 
výraznou dotací, jako je například 
dlouho připravovaná revitalizace 
náměstí. Jsou věci, které se udělat 
musí, protože to prostě jinak nejde 
– náročnější opravy havarijních sta-
vů či investice vedoucí k budoucím 
úsporám,  jako třeba renovace ko-
telny hotelu Hrozen. Bohužel si ale 
asi bude muset městské muzeum 

  Lenka Sosnovcová (Žijeme pro Hradiště)

Otázkou dnešních 
dnů není, zda, ale  
o kolik výdaje ome-

zit. Propad příjmů města nelze  
v tuto chvíli přesně vyčíslit, a proto 
je třeba připravit různé rozpočtové 
varianty pro pokles finančních pro-
středků o 10, 15, 20 i více procent. 
V oblasti investic je třeba pokračovat 
v projektech, které již jsou ve stádiu 
realizace nebo jsou tzv. zasmluv-
něny. Investice, které jsou důležité 
a potřebné pro občany i fungování 
města, musí být dle naléhavosti při-

řazeny k jednotlivým rozpočtovým 
variantám. Naopak investice, které 
jsou zbytné a od počátku nerealistic-
ké (například Muzeum LIAZ), musí 
být zcela zrušeny. 
V oblasti běžných výdajů, které za-
jišťují chod města a jeho organizací, 
nesmí docházet k plošným škrtům. 
Úspory se sice musí hledat napříč 
sektory, pozornost ale musíme vě-
novat zejména těm položkám, které 
v minulých letech narostly o desítky 
procent (např. některé výdaje v kul-
tuře, sdělovacích prostředcích, ve-

řejné správě). Jinými slovy musíme 
zajistit dostatek financí na „chléb“  
a výrazně omezit „hry“. I rozpočtová 
krize ale může přinést svá pozitiva. 
U nových projektů by měla být mno-
hem důsledněji posuzována jejich 
udržitelnost, tedy nakolik výdaje na 
jejich provoz a údržbu zatíží měst-
ský rozpočet v dalších letech. A tře-
ba také konečně začneme efektivně 
nakládat s městským majetkem  
a místo unáhlených prodejů a ná-
kupů nemovitostí jej budeme řádně 
spravovat. 

  Václav Haas (ČSSD a Strana zelených)

Představujeme vám novou pravidelnou rubriku DNES SE PTÁ..., jejímž cílem 
je podpořit veřejnou debatu v Mnichově Hradišti a zprostředkovat občanům 
názory zastupitelů na aktuální témata, která hýbou městem.

Každý měsíc nyní jedno politické uskupení, které má své zástupce  
v městském zastupitelstvu, položí otázku, na kterou následně vždy jeden zá-
stupce za každou politickou stranu či hnutí odpoví. Každý měsíc tak čtenáře 
v tomto volebním období bude čekat jedna otázka a čtyři odpovědi (za Žijeme 
pro Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO 2011).

Příští měsíc se bude ptát ČSSD a SZ.

ŽIJEME PRO HRADIŠTĚ
Je možné, že v důsledku pandemie bude nutné omezit naplánované 
rozpočtové výdaje. Ve kterých kapitolách byste navrhovali šetřit?

Činnost krizového 
štábu a vedení měs-
ta hned od začátku 

mimořádné situace byla velmi dob-
rá, a proto se podařilo situaci ve 
městě zvládnout. Patří jim a všem 
dobrovolníkům dík. Dopady na roz-
počet města budou citelné, a proto 

je potřeba velmi uvážlivě vyhodnotit 
přerozdělení finančních prostředků. 
Je zcela jasné, že kapitoly rozpočtu 
důležité pro zajištění chodu města  
a jeho zařízení je nutné zachovat  
v plném rozsahu. V kapitolách ostat-
ních pak bude nutná redukce. Které 
akce mohou být odloženy, je na po-

  Arnošt Vajzr (ODS)

DNES SE PTÁ

...

déle počkat na důstojné prostory  
v centru města a jako zbytné vní-
mám já osobně pro tuto chvíli přípra-
vu muzea Liazu či stavbu lávky přes 
Jizeru u Kofoly. Ani nutnost jistých 
úspor by nás ale neměla odvést  
od realizace tak zásadních témat, 
jako je zajištění dostatečných kapa-
cit pro kvalitní vzdělání v Mnichově 
Hradišti. Stavba či přístavba školy 
je investicí do budoucna – zde by-
chom šetřit neměli ani v „hubených“ 
časech.     

souzení celého zastupitelstva města. 
Zcela určitě je možné odložit některé 
akce investičního charakteru, kte-
ré nejsou nezbytně nutné pro život 
města. Věřím, že všichni zastupitelé 
jsou natolik zodpovědní, že redukce 
kapitol bude provedena uváženě  
a s rozvahou.
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Plán otevřít dopravní 
hřiště letos na podzim platí
Obnova dětského dopravního hřiště 
v areálu bývalého letního kina, kte-
ré se po několika desetiletích znovu 
probouzí k životu, pokračuje podle 
plánu. Živičný povrch samotného 
hřiště už je obnoven a dokončuje 
se také systém odvodnění a obruba 
hřiště. V dalším kroku bude insta-
lováno oplocení, rozmístěny svislé  
a vodorovné dopravní značky a pak 
už nebude nic bránit spuštění provo-
zu. Původní záměr zpřístupnit hřiště 
školákům letos na podzim se začát-
kem nového školního roku platí.

Na obnovu hřiště, které od 90. 

let nesloužilo svému účelu a pouze 
chátralo, již věnovala celkem 684 ti-
síc korun společnost ŠKODA AUTO. 
Další část ze zhruba třímilionových 
nákladů by mohl zaplatit Středočes-
ký kraj. V rámci jeho projektu par-
ticipativního rozpočtu registrovalo 
Mnichovo Hradiště právě dopravní 
hřiště. Od poloviny května by pro něj 
měla mít veřejnost možnost hlasovat 
přímo v galerii projektů (https://muj-
kraj.kr-stredocesky.cz/galerie-pro-
jektu/bgxqXQGNFNpLGwR).

Martin Weiss

Nadační fond ŠKODA AUTO 
podpořil dva projekty 

S Mobilním rozhlasem 
město počítá i v budoucnu
V pátek 13. března město spustilo 
pro občany službu Mobilní rozhlas, 
aplikaci pro chytré mobilní telefony 
umožňující rychle a efektivně kon-
taktovat občany a předat jim potřeb-
né informace. V souvislosti s bojem 
proti šíření koronaviru byli Mobilním 
rozhlasem občané informováni třeba 
o termínech a místech, kde probíha-
lo rozdávání roušek a desinfekce, 
mimořádné provozní době městské-
ho úřadu nebo o uzavření parkovišť 
u turistických cílů. Protože se Mo-
bilní rozhlas osvědčil v čase krize, 
radnice s jeho využíváním počítá i 
do budoucna.

V polovině dubna mělo mni-
chovohradišťský kanál v aplikaci re-
gistrováno necelých 1500 uživatelů. 
Prostřednictvím aplikace město v 
téže době rozeslalo 42 zpráv a 13 
dalších hromadných SMS zpráv, kte-
ré lze navíc cílit na skupiny obyvatel, 

například dle místa bydliště.
„Pro krizové případy je služba 

zdarma, město dosud platilo pouze 
1,08 Kč za každou odeslanou SMS. 
Vzhledem k tomu, že hodláme tuto 
aplikaci, nebo nějakou jí podobnou, 
využívat v budoucnu i pro standardní 
komunikaci s občany, proběhne ve-
řejná soutěž na dodavatele služby. 
Náklady budou hrazeny z dotace,“ 
sděluje k tématu podrobnosti Ondřej 
Šindelář, projektový manažer města.

Aplikaci Mobilní rozhlas / Zlep-
šeme Česko, respektive její druhou 
část, město využívalo již přes rok pro 
sběr podnětů od občanů týkajících 
se nejčastěji veřejného prostoru, ale 
i dalších témat. Aplikaci je možné 
stáhnout pro operační systém iOS z 
App Store a pro Android z obchodu 
Google Play. 

Martin Weiss

Odpady budou časem stále větším tématem
Odpadové hospodářství je silným 
tématem samo o sobě. Pokud jde 
vše v zajetých kolejích, popeláři  
v pravidelném taktu sváží popelnice 
přímo od vašeho bydliště, když po-
třebujete, odvezete skoro cokoliv do 
sběrného dvora, ani vás nenapadne, 
jak důležitá a cenná je tato služba. 

Zkuste si pro zajímavost spo-
čítat poměr cena / výkon. V přípa-
dě čtyřčlenné domácnosti k vám 
za dva tisíce někdo 52krát do roka 
přijede, odveze veškerý váš odpad 
a bezpečně ho zlikviduje. Nebo si 
představte, jak by to mohlo vypadat, 
kdyby z nějakého důvody nebyly 
tyto služby dostupné. Třeba kvůli 
nařízené karanténě popelářů. To si 
během uplynulého desetiletí něko-
likrát vyzkoušeli v Itálii. A věřte mi, 
v současné situaci by nám to moc 
nepomohlo.

Částečně jsme si to mohli vy-
zkoušet nyní při karanténě zavedené 
kvůli koronaviru, kdy byl na necelý 
měsíc uzavřen sběrný dvůr. Po jeho 
otevření se v něm bylo nutné řídit 
přísným nařízením od hygieny, což 
mnoho lidí neslo s výraznou nevolí. 
Proto jsem výše zmínil možnost, že 

by v případě nákazy zaměstnanců 
svozové firmy mohlo v nejčernějších 
scénářích dojít například k omeze-
ní svozů tříděného nebo dokonce 
směsného komunálního odpadu. To 
by rozhodně nemělo pozitivní vliv 
na hygienu ve městě. Proto děkuji 
všem, kteří odložili návštěvu sběrné-
ho dvora na pozdější čas.

V souvislosti s aktuálním častěj-
ším pobytem lidí doma nám vzrost-
la produkce komunálního odpadu  
a okolí kontejnerů se jím zaplnilo, 
protože se do nich nevešel. To je pro 
popeláře další komplikace. Město se 
proto rozhodlo uspíšit rozmisťování 
kontejnerů na tříděný odpad, ze-
jména na plasty a papír, u bytových 
domů. Tyto nádoby byly pořízeny  
v rámci projektu DSO EKOD – Sys-
tém odděleného sběru materiálově 
využitelných odpadů. V současné si-
tuaci mohli obyvatelé místních částí 
rovněž využít velkoobjemových oce-
lových kontejnerů k odložení biolo-
gicky rozložitelných odpadů, tak aby 
se ulevilo sběrnému dvoru nebo se 
omezilo pálení takovéhoto materiálu 
v současném suchém období.

Od března na webu města pro-

bíhá příjem žádostí o „barevné“ ná-
doby k rodinným domům. Pokud si 
však s internertem moc nerozumíte, 
můžete vyplnit žádost otištěnou na 
poslední straně tohoto vydání Ka-
melotu a odevzdat ji na podatelně 
městského úřadu. Nádob je dost, na 
každého se dostane. V praxi to bude 
fungovat následovně.

Před začátkem distribuce obdr-
ží všichni žadatelé e-mailem smlou-
vu a protokol o převzetí. To je třeba 
dvakrát vytisknout, doplnit datum 
narození a předložit při převzetí  ná-
dob. Na místě budou vydávajícím 
pracovníkem doplněny identifikační 
údaje nádob. Kdo nemá možnost 
smlouvu vytisknout, může požádat 
o vytištění městský úřad a následně 
si dokumenty vyzvednout. Výzvu  
k převzetí objednaných nádob obdr-
žíte emailem, ale informace budou  
i na webových stránkách města. 

Distribuce by měla být zahájena 
v polovině měsíce května  v areálu 
ocelokolny vedle sběrného dvora 
nebo být realizována po dohodě 
placeným závozem. Svozy tříděné-
ho odpadu od rodinných domů pak 
začnou v červnu a budou v případě 

plastů a papíru jednou za měsíc,  
v případě bioodpadu jednou za 14 
dní. Do konce prázdnin bude pone-
chán svoz směsného odpadu jed-
nou týdně. Podrobnosti o projektu 
najdete na webu www.mnhradiste.
cz/zivot-ve-meste/odpadove-hospo-
darstvi. Případné dotazy a  žádosti o 
vytištění smlouvy směřujte na e-mail 
dana.stranska@mnhradiste.cz.

V otázce odpadů hraje v ne-
poslední řadě roli také ekonomika, 
která se v současnosti nevyvíjí vů-
bec příznivě. Do roku 2035 vzroste 
skládkovací poplatek na bezmála 
čtyřnásobek. O druhotné suroviny, 
které se vytřídí, není už zájem ani  
v Číně a v Evropě nejsou zpraco-
vatelské kapacity. To zapříčinilo  
i současný stav, kdy za odběr plastu 
a papíru platí obce výkupnám, niko-
liv naopak, jak tomu bývalo zvykem. 
Musíme tak počítat s tím, že do bu-
doucna bude nakládání s odpady 
daleko nákladnější. Jediné efektivní 
opatření jak na odpadech ušetřit je 
neprodukovat je.

Jan Mareš,
místostarosta města

Revitalizace náměstí je opět o krůček dál
O skutečnosti, že zhotovitelem prv-
ní etapy revitalizace Masarykova 
náměstí bude mladoboleslavská 
společnost H-Intes, už Kamelot in-
formoval. Firma podala v rámci vý-
běrového řízení nejnižší nabídku ve 
výši 50,154 milionu Kč včetně DPH. 
V tuto chvíli už je s realizátorem pro-
jektu podepsaná smlouva a probíha-

jí administrativní úkony předcházejí-
cí samotnému zahájení stavby.

Jakmile bude odsouhlasen har-
monogram prací, budou vyřešena 
nutná dopravní omezení a následně 
bude stanoviště již předáno firmě. 
Očekává se, že náročná stavba 
by reálně mohla být zahájena už  
v květnu.

V první etapě bude realizována 
jižní část náměstí – prostor od radni-
ce přes hlavní silnici II/610 směrem 
k parkovišti, který bude dokončen 
začátkem roku 2021. 

O konkrétních dopravních ome-
zeních bude radnice informovat  
v červnovém Kamelotu a průběžně 
také na webu města. (wes)

V květnu nebo červnu, dle ča-
sových možností dodavatelů, se 
rozběhnou již dříve avizované 
práce na rekonstrukci schodiště 
a horní pěšiny v lesoparku. Tato 
etapa úprav  by měla být hotová 
do listopadu 2020 a kompletně 
by ji měly pokrýt dotace ze Stát-
ního zemědělského intervenční-
ho fondu. (wes)

Práce v lesoparku

Práce na komunitním centru míří do cíle, 
venkovní mobiliář už je na svém místě

Komunitní centrum v Mírové ulici má začít fungovat letos v září. V dubnu už byly na stavbě doplněny zajímavé prvky 
venkovního mobiliáře. Na snímku jeden z nich testuje místostarosta Jan Mareš.

Zápis do mateřské školy
Zápis do Mateřské školy měs-

ta Mnichova Hradiště, do všech tří 
pracovišť – tedy do školky v Mírové 
ulici, do školky v Jaselské ulici i do 
školky ve Veselé, se bude konat ve 
dnech 4. až 7. května 2020. Zápis 
proběhne podobně jako u zápisů do 
základních škol bez přítomnosti dětí. 
Další informace o organizaci zápisů 

najdete na internetových stránkách 
školky www.ms-mnhradiste.cz, 
případně na stránkách města Mni-
chovo Hradiště www.mnhradiste.cz/
zivot-ve-meste/skolstvi/zapis-do-ms-
-mnichovo-hradiste.

Jaroslava Kolomazníková,
finanční a školský odbor MÚ

Alej o osmi desítkách třešní vy-
sázená v listopadu dobrovolníky 
na turistické stezce protínající 
pole za zámkem ve směru na 
Hoškovice už má za sebou první 
odborné zásahy. 

Luboš Dvořáček, správce 
městské zeleně, mladé stromky 
prostříhal, u některých stromů 
doplnil mulč a všechny třešně 
byly vzhledem k nedostatečné 
přirozené závlaze rovněž zality. 
Provést tuto údržbu umožnily 
sponzorské dary vybrané v loň-
ském roce. Díky nim bude péče 
o mladou alej v průběhu roku 
pokračovat. (wes)

Třešňovka se 
dočkala jarní péče

V sobotu 25. dubna se také na 
Masarykovo náměstí v Mnichově 
Hradišti vrátily oblíbené farmář-
ské trhy. Na trzích se letos potká-
te s většinou známých pěstitelů  
a výrobců z minulých let, ale při-
budou i někteří noví jako napří-
klad pekárna Sychrov. 

Ačkoliv jsou trhy tradičním 
místem setkávání, v této sezoně 
prosíme zákazníky, aby dodržo-
vali zásady ochrany zdraví, která 
jsou v této době obvyklá. Je nut-
né zboží vybírat jen očima, do-
držovat rozestupy a dezinfikovat 
si ruce. U každého stánku bude  
k dispozici lahvička dezinfekce 
pro zákazníky. 

Děkujeme předem za vaši 
ohleduplnost a moc se na vás 
o následujících sobotních dopo-
ledních společně s prodejci těší-
me. (pah)

Farmářské trhy 
jsou zpátky!

Těší nás, že do rozpočtu města se 
v dubnu podařilo získat další pro-
středky na již rozběhnuté projekty. 
Nadace ŠKODA AUTO tentokrát 
podpořila hned dva naše projekty 
finančními dary v celkové hodnotě 
1,2 milionu Kč. 

Prvních 600 tisíc Kč půjde na 
pořízení vnitřního vybavení komu-
nitního centra v Mírové ulici. Bude 
za ně pořízen například nábytek  
a výpočetní technika pro druhé pat-
ro, tedy pro prostory, které bude po 

dokončení stavby využívat Klub dětí  
a mládeže a poskytovatelé sociál-
ních služeb. Dalších 600 tisíc Kč je 
určeno na vybudování a zprovozně-
ní dopravního hřiště v areálu býva-
lého letního kina. O tomto projektu 
informujeme podrobněji rovněž na 
této straně.

Děkujeme!

Martina Kulíková,
odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

Ve středu 6. května se od 17 
hodin uskuteční zasedání za-
stupitelstva města. Vzhledem 
k mimořádným opatřením však 
proběhne patrně v atypickém 
formátu. Jedna z možných vari-
ant, které byly v době odesílání 
Kamelotu do tisku na stole, po-
čítala s konáním zasedání v sále 
divadla, kde by byli účastníci roz-
místěni s dostatečnými rozestu-
py. Druhou variantou bylo konání 
schůze online. Finální informace 
bude včas zveřejněna na webu 
města a úřední desce. (wes)

Zasedání 
zastupitelstva
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Klub informuje o náhradních termínech 
pořadů, většina se uskuteční na podzim
Na základě prodloužení nouzového 
stavu v České republice můžeme  
s jistotou říci, že plánované květnové 
pořady v režii Klubu Mnichovo Hra-
diště s.r.o. se konat nebudou. Při-
nášíme ale pozitivní zprávy, neboť 
jsou známy alespoň první náhradní 
termíny.

Cestovatelská přednáška Van-
dráci / Vagamundos, vyprávění 
herců Pavla Lišky a Jana Révaie  
o jejich dobrodružném putování na 
motocyklech po Střední Americe,  
o němž vznikl i televizní pořad, je 
nově naplánovaná na čtvrtek 3. září. 
Dětský pořad Michal je kvítko! s oblí-
beným Michalem Nesvatbou uvede-
me v pátek 11. září s pozměněným 
časem od 17 hodin. Travesti show 
souboru Techtle Mechtle se bude 
konat v úterý 15. září. Abonentní 
představení Vzhůru dolů, které se 
původně mělo konat 30. března, se 
uskuteční 2. února 2021. Další ná-
hradní termíny zveřejníme v nejbližší 
době. Pokud vám nový termín nebu-
de vyhovovat, bude možné vstupen-
ky vrátit. Děkujeme za pochopení.

Dětské předplatné – 2. ročník
Předprodej dětského pohádkového 
předplatného běží, i když je Klub 
zavřený. Rezervace i platbu lze pro-
vést online, stejně jako si můžete 
na stránkách města v sekci kultura 
prohlédnout a stáhnout brožuru  
s podrobným popisem pohádek  
a dalšími informacemi. Děkujeme za 
přízeň a doufáme, že se vám naše 
nabídka pohádek a dětských pořadů 
bude líbit.

Velké taneční 2020
Zápis do tanečních kurzů dále probí-
há, rovněž online. Přihlášku, kterou 
najdete na internetových stránkách 
města v sekci Život ve městě pod 
kartou Kultura – KLUB Mn. Hradiště, 
můžete vyplněnou a vyfocenou nebo 
naskenovanou poslat na e-mail diva-
dlo@klubmh.cz. V případě jakých-
koliv dotazů se neváhejte ozvat na 
výše uvedený mail nebo telefonicky  
na číslo 607 015 300. Tanci zdar!

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Co se děje v knihovně 
během nouzového stavu?
I když je knihovna už několik týdnů 
zavřená, aktivita u nás neusnula. 
Spousta činností probíhá dál. I na-
dále pro vás například vybíráme a 
objednáváme zajímavé knihy. Ty 
následně zpracováváme a připra-
vujeme na dny, kdy bude otevřeno. 
Konečně je také čas na důkladné 
opravy a přebalování knih. Největší 
novinkou, které si asi čtenáři všim-
nou, je však nové značení knih na 
dospělém oddělení. Kromě prvních 
písmen abecedy na hřbet knihy při-
byly i barevné čtverečky s piktogra-
my. Doufáme, že toto značení vám 
usnadní orientaci při výběru oblíbe-
ných knih.

V naší elektronické poště se 
také každý den objevují zprávy jak 
v této době v knihovnách postupo-
vat. Vše pečlivě pročítáme, ale v 
současné době pro nás ani pro vás 
neexistuje možnost jak knihy půjčo-
vat. Národní knihovna vydala v této 
souvislosti následující pokyny.

Vracet knihy je možné u pultu 
nebo do biblioboxu. Následovat má 
separace knih, kterou provede pra-
covník v rukavicích a roušce, který 
knihy přemístí do samostatné míst-
nosti – karantény. Zde budou knihy 
ponechány 4–5 dní, případně má být 
jejich povrch otřen hadříkem navlh-
čeným v 70procentním etanolu. Při 
tom je třeba dát pozor na rozpíjení 
barevných částí knih či naměkčení 
plastových obalů.

Vzhledem k tomu, že naše 
knihovna je jedna veliká místnost 
a žádnou jinou, kde by bylo možné 
nechat knihy v karanténě, nemáme 
k dispozici, nelze tuto možnost vyu-
žít, a tak musí naše knihovna zatím 

zůstat veřejnosti uzavřená.
Snažíme se tedy alespoň na 

naše stránky umísťovat odkazy, 
které se nám zdají užitečné (volné 
e-knihy, tipy pro děti nebo maturan-
ty), takže i v téhle době se vyplatí 
sledovat naše stránky.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Nové piktogramy
historické
(fialové)

humoristické
(žluté)

sci-fi a fantasy 
(modré)

zamilované 
(růžové)

detektivky a thrillery 
(bílé)

westerny 
(zelené)

 z lékařského prostředí 
(oranžové)

cestopisné 
(lososová)

Prodloužení platnosti dárkových poukazů do kina
Naše kino je mimo provoz bohužel 
už od 9. března 2020. Ti z vás, kte-
rým mezitím vyprší platnost zakou-
pených dárkových poukazů, nemusí 
mít obavy – platnost bude prodlou-
žena.Bude záležet na tom, zda vy-
pršela během uzavření kina, nebo 
skončí později.

Například poukazy s platností 
do 31. března 2020 budou platné 
jeden měsíc po zahájení provozu 
kina, poukazy platné do 31. května 
2020 bude možné uplatnit tři měsíce 
po otevření a poukazy s platností do  
31. prosince 2020 budou platné ješ-
tě tolik měsíců po tomto datu, kolik 

jich od uzavření kina celkem uběh-
ne.

Věříme, že po znovuotevření 
kina nám zachováte přízeň, budeme 
se na vás těšit!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Kdy uvidíte odložené filmové premiéry?
Kina budou zavřená pravděpodob-
ně ještě několik měsíců. Filmy se 
teď netočí a ty, které byly hotové  
a měly před premiérou, jsou odlo-
žené. U mnohých z nich není ještě 
znám konkrétní termín uvedení, ale 
o filmech, v jejichž případě už dis-
tributoři o novém datu rozhodli, vás 
informovat můžeme.

Očekávané české filmy Šarla-
tán a 3Bobule, které měly jít do kin 
koncem března a v polovině dubna, 
nemají zatím stanovené nové datum 
premiéry.

Diashow cestovatele Jiřího Kol-
baby Fotograf na cestách: Splněný 
sen, která se měla konat 5. května, 
se podařilo přesunout na pátek 18. 
září 2020.

Věříme, že až tato situace skon-
čí a kina se znovu otevřou, znovu 
rádi, a hlavně beze strachu, přijmete 
naše pozvání na filmy a zasednete 
do pohodlných sedaček našeho 
kina. Moc se na vás těšíme!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Ledová sezóna: Ztracený po-
klad (animovaný pro děti) – 
18. 6. 2020
Mulan (dobrodružný pro mládež) – 
23. 7. 2020
Tiché místo II. (horor) – 3. 9. 2020
Princezna zakletá v čase (česká 
pohádka) – 17. 9. 2020
Black Widow (sci-fi, pro fanoušky 
Avengers) – 5. 11. 2020
Není čas zemřít (film s Jamesem 
Bondem) –19. 11. 2020
Králíček Petr bere do zaječích 
(animovaný pro děti) – 14. 1. 2021

Dominik Malý, jednatel Klubu Mnichovo Hradiště
(tel. 735 225 225, dominik.maly@klubmh.cz)

Barbora Balejová, produkční divadla 
(tel.: 607 015 300, barbora.balejova@klubmh.cz)

Marcela Jindříšková, vedoucí kina 
(tel.: 607 015 072, marcela.jindriskova@klubmh.cz)

Klub Mnichovo Hradiště doporučuje sledovat internetové stránky města 
a Facebook, kde budou jeho zaměstnanci zveřejňovat veškeré

novinky a informace o náhradních termínech pořadů a představení.

Kontakty pro případné dotazy

Očekávaná cestovatelská přednáška s herci Pavlem Liškou a Janem Révaiem o putování v sedlech motocyklů po Střední 
Americe je přesunutá na 3. září.

Omezení bohoslužeb by mělo skončit 8. června
S postupným rozvolňováním bez-
pečnostních opatření zavedených 
ve spojitosti s epidemií koronaviru se 
vrací možnost účastnit se za omeze-
ných podmínek bohoslužeb. Kato-
ličtí biskupové zatím stále seniorům  
a zvláště osobám trpícím chronický-
mi zdravotními obtížemi doporučují 
dát před osobní účasti na bohosluž-
bě přednost televiznímu či interne-
tovému přenosu. Osobní účast na 
bohoslužbách je však již na zvážení 
každého jednotlivce.

Jak informoval Pavel Mach, 

děkan mnichovohradišťské farnosti,  
o nedělích 3. a 10. května je možné 
zúčastnit se v Hradišti bohoslužeb v 
počtu maximálně 15 účastníků, a to 
v obou dnech od 8:30, 10:00, 11:30 
a 18:00 hodin. Účast je třeba avizo-
vat prostřednictvím SMS na tel. čísle 
736 148 567, nebo e-mailem na de-
kanstvi.mh@seznam.cz. Ve druhé 
polovině měsíce již bude možné 
pořádat bohoslužby o 30 účastní-
cích. 17. a 24. května se uskuteční 
od 8:30 a od 11:30 hodin v kostele 
sv. Jakuba v Mnichově Hradišti, 

od 10 hodin v Loukově. 31. května  
a 7. června bude již počet účastníků 
omezen maximem 50 osob, časy 
bohoslužeb v Hradišti budou 8:30 
a 18:00 hodin, na Loukově od 10 
hodin.

Večerní bohoslužby s májovou 
pobožností se v děkanském koste-
le konají od 29. dubna, vždy v 18 
hodin. Čtvrteční ranní bohosluž-
by se budou konat až od června.  
8. června se předpokládá již běžný 
bohoslužebný program na celém 
území České republiky. (wes) 

válečné 
(šedé)
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Jaký je život studentů během pandemie? Těžká zkouška i odloučení
Co teď bude? Věta, která v hlavě 
zněla nejen učitelům, ale i studen-
tům. Každodenní život se během ně-
kolika hodin kvůli pandemii převrátil 
o 180 stupňů. Uzavřely se nejen 
školy, ale i sportoviště, obchody… 
Pro studenty tak nastala nová éra,  
s níž málokdo počítal – učení online. 

Kolem tohoto režimu se začalo 
točit spousta otazníků. Nejen exper-
tům, ale i pedagogům se v hlavách 
objevovala a stále objevuje otázka, 
jak se žáci s touto situací vypořádá-
vají. Na to je ale velmi těžké odpově-
dět. Je to individuální a záleží jak na 
přístupu, tak dovednostech daného 
jedince. Každému sedne jiný typ 
výuky, jiný předmět nebo jiná látka.  
Proto se v této „zvláštní“ době snaží 

všichni spolupracovat a táhnout za 
jeden provaz. V některých případech 
to ovšem není tak jednoduché.  

Studování z domu přináší klady 
i zápory. Mezi výhody určitě patří to, 
že si studenti mohou řídit svůj čas a 
naplánovat si, kdy a jak dlouho se 
budou učení věnovat. To ale přináší 
i stinnou stránku – motivovat se a 
úkoly plnit. „Motivaci k učení úplně 
nemám. Když se chci učit, musím 
vstávat nejdéle okolo deváté hodiny. 
Uvařím si k tomu kávu a udělám si 
hezčí ráno,“ sděluje studentka střed-
ní školy.  

Zkouška, přemýšlení a čas 

Když už studenti vylezou z po-
stelí a přimějí se k práci, kolik času 

MAP v době koronavirové
s dětmi z mateřských škol. Proto se 
nově na našem webu www.map-mh.
cz objevila záložka Škola doma, kde 
se mohou rodiče, žáci i pedagogo-
vé inspirovat zajímavými podněty 
pro svou činnost v podobě různých 
vzdělávacích webů, aplikací, výuko-
vých videí atd. 

jim škola zabírá? I tato otázka je čas-
to pokládaná a nemá jednoznačnou 
odpověď. Je zřejmé, že učivo pro 
první stupeň základních škol bude 
rozsahově rozdílné oproti středo-
školskému. Mladší žáci vyžadují i 
pozornost od rodičů nebo starších 
sourozenců. Co se týká žáků, kteří 
už se vzdělávají pod vlastní taktov-
kou, tak záleží, jaké množství úko-
lů dostanou. Jak už bylo zmíněno 
výše, každý má jiné hodnoty a jiný 
zájem. Podle dotazníku cíleného 
na žáky druhého stupně základní 
škol a středních škol se učivu věnu-
jí průměrně tři až pět hodin denně. 
Někteří i více.

A maturanti o tom také vědí své. 
„Žiji v době nejistoty. Nevím, jestli 
maturita bude nebo nebude. Už 

jenom tahle skutečnost mi nedává 
moc prostor přemýšlet nad ostatními 
věcmi. Nedokážu se od toho opros-
tit, čímž ztrácím motivaci. Uvědomil 
jsem si, jak je skvělé být ve škole 
a mít výklad, který bych u maturity 
využil. Pokud maturity budou, tak 
mi výklad bude chybět a budu se 
muset spolehnout na svoje domácí 
studium. Bohužel u mě převládá de-
motivace. Jediná motivace je naučit 
se na předměty, které využiji i u při-
jímaček na vysokou školu, protože 
tam chci uspět. Je to pro nás těžká 
zkouška,“ svěřuje se k nelehké situ-
aci jeden z maturantů.

Po práci legraci

 Jak vypadá zbytek dne? Tě-

„Březen, za kamna vlezem. Duben, 
ještě tam budem. Květen, ještě tam 
budem. Červen…“ 

V dubnovém Kamelotu ješ-
tě psala naše spolupracovnice 
PhDr. Lenka Sosnovcová, ředitel-
ka Gymnázia Mnichovo Hradiště, 
o únorové inspirativní návštěvě 
vzdělávacího festivalu Nakopněte 
svoji školu v Litomyšli, kam zaví-
talo pět zástupkyň z Mnichovo-
hradišťska. Kdo mohl tehdy tušit, 
že koronavirová nákaza zamíchá  
s životy všech obyvatel České re-
publiky a možná začne psát i novou 
kapitolu českého vzdělávání. 

To, co bylo do té doby pouze 
zbožným přáním několika málo ICT 
nadšenců (nadšenců do informač-
ních a komunikačních technologií, 
pozn. red.) a ministerských zaměst-
nanců, se téměř lusknutím prstu 
stalo každodenním chlebem řady 
českých učitelů. Online vzdělávání, 
nemožnost se setkávat, pravidelně 
debatovat, osobně si předávat zku-
šenosti – to jsou nové výzvy, které 
jsou před nás kladeny. Jak se s tím 
popral vzdělávací projekt, jehož stě-
žejní náplní činnosti (samozřejmě ne 
jedinou) jsou společná setkání a dis-
kuse pedagogů, neformálních vzdě-
lavatelů, rodičů, příprava seminářů 
či přednášek s rozmanitou výchov-
ně-vzdělávací tematikou, nabídka 
zajímavých exkurzí či inspirativních 
návštěv? 

Všechny naše veřejné aktivity 
až do konce školního roku byly zru-
šeny (či se průběžně ruší), pracovní 
skupiny se „setkávají“ online formou, 
snažíme se inspirovat pedagogickou 
i rodičovskou veřejnost zajímavými 
tipy, jež se dají použít pro výuku 
na základních školách i pro činnost  

locvikáři se mohou začít radovat, 
protože většina z dotazovaných se 
snaží cvičit a chodit pravidelně na 
procházky. Mezi oblíbenými činnost-
mi nechybí ani četba nebo sledová-
ní filmů či seriálů a všemi oblíbený 
spánek. Studenti se ve svém volném 
čase snaží zdokonalovat i ve vě-
cech, na které nemají během týdne 
čas. Trénují své hudební dovednosti 
nebo se věnují videotvorbě. Bohužel 
v některých případech dochází až k 
nezdravému trávení času u chytrých 
zařízení, jako jsou mobilní telefony. 

Na otázku, co žáci nejvíce po-
strádají, se většina shodla – lidský 
kontakt. Možnost vyrazit s kamará-
dy někam ven, do kina, restaurace 
nebo pouze na kávu či s nimi uspo-
řádat výlet.

Škola nebo samostudium 

Někteří jsou za domácí studium 
vděční a maximálně si ho užívají. 
Ale i přesto se 66 procent dotazova-
ných žáků přiklání k učení ve škole. 
Jedna středoškolačka ohodnotila 
situaci následovně: „Byla bych radši 
ve škole, ale líbí se mi, že si můžu 
předměty kombinovat, tak aby mě to 
bavilo a abych se mohla soustředit. 
Mám strach, že pokud se vrátíme do 
školy, dostaneme hromadu testů.“

Jak to všechno dopadne? Za jak 
dlouho se studenti vrátí se do škol? 
Na rozuzlení této hádanky si bude-
me muset nějaký čas ještě počkat.

Adéla Kvapilová, septima, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Doufáme, že jste zaregistrovali 
existenci MAPí knihovničky, která je 
k dispozici v Městské knihovně Mni-
chovo Hradiště (momentálně však 
stále zavřené). Po jejím vzoru jsme 
rozšířili nabídku o možnost zapůjčit 
si od nás i nejrůznější společenské 
hry, které v sobě však ukrývají též 
vzdělávací či komunikační hledisko, 
některé pak vedou k rozvoji mate-
matické či čtenářské gramotnosti, 
případně též zajímavé pomůcky do 
výuky. Na našem webu naleznete 
v příslušné záložce jejich seznam, 
který bude postupně rozšiřován  
o nové „tituly“. Zaujala vás některá 
hra či pomůcka? Ozvěte se nám. 
Společně se domluvíme na možnos-
ti zapůjčení.

Toto mimořádné období s sebou 
přináší i zajímavé výzvy. V druhé po-
lovině dubna nám zájemci z řad dětí 
zasílali své příspěvky do výtvarné 
výzvy na téma Když nemůžu do 

školy… Věřte, že nám dorazila zají-
mavá dílka, která se nyní, v květnu, 
dočkají své virtuální výstavky na 
našich webových stránkách a face-
bookovém profilu. Pro malé i větší 
„spisovatele“ tu máme novou výzvu 
– tentokrát literární, která potrvá do 
poloviny května. Čím se nyní bavíte? 
Nad čím přemýšlíte? Co vlastně dě-
láte? Napište nám o tom, těšíme se 
na vaše texty, na vaši tvorbu. Autory 
tří vylosovaných příspěvků, kteří se 
do naší výzvy zapojí, čeká příjemná 
odměna. 

Uzavření školek i škol je nároč-
ným obdobím nejen pro učitele, ale 
i pro rodiče zejména menších dětí, 
kteří se mnohdy vedle své práce 
museli stát i animátory pro své děti, 
které přišly o každodenní kontakt se 
svými vrstevníky. Jaké jsou rodičov-
ské tipy na „nudu“ dnešních dní? 
Své příspěvky v podobě fotografií 
s krátkým popiskem nám mohou 
rodiče zasílat od poloviny dubna do 
poloviny května – stále je tedy dost 
času na vaše inspirativní podněty, 
jež zveřejníme a z nichž vytvoříme 
snad zajímavý inspiromat nejen pro 
období koronaviru, ale i pro další 
volné dny. 

Na závěr snad jen malá po-
známka k 3D tisku, který zazname-
nal velkou popularitu v souvislosti  
s výrobou ochranných pomůcek.  
I my se těšíme, že pro zájemce z řad 
učitelů, rodičů i jejich dětí budeme 
moci přinést zajímavý seminář, jak 
se stát „trojrozměrným tiskařem“ 
snadno a rychle. Doufáme, že se 
bude moci uskutečnit letos na pod-
zim.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Klub dětí chystá prázdniny 
a těší se na nové prostory

prostor, do kterých bychom se měli 
stěhovat na konci června. Rádi by-
chom náš nový domeček uvedli do 
chodu již o prázdninách příměstský-
mi tábory, které se mají konat právě 
v prostorách Klubu. Zatím nám ale 
nezbývá než doufat a pevně věřit.

S plným nasazením pracuje-
me rovněž na pobytových táborech  
a chystáme od září tohoto roku ne-
jen akce přesunuté, ale i kupu dal-
ších! Hlavně si ale přejeme, aby se 
situace zlepšila a nám i dětem do-
volila užít si prázdniny i následující 
školní rok naplno a pokud možno 
„normálně“. 

Petr Staffen,
Klub dětí a mládeže MH

Jako v posledních týdnech té-
měř vše, tak ani provoz Klubu dětí  
a mládeže Mnichovo Hradiště se ne-
obešel bez nepříjemných změn. Byli 
jsme nuceni na dobu neurčitou po-
zastavit veškeré činnosti, mezi které 
patří různé zájmové útvary, činnosti 
běžně probíhající od pondělí do pát-
ku v čase 11:30 až 16 hodin, kluby 
pro rodiče s dětmi nebo akce pro 
veřejnost. Jelikož nyní pracujeme 
z domova a plánovaných akcí pro 
tento školní rok se s největší prav-
děpodobností již nedočkáme, sou-
středíme se na prázdniny a hlavně 
na příští školní rok. 

Tvoříme především nabídku 
hodnou našich krásných nových 

Provoz mateřské školy v období nouzového stavu
Školka patří těm nejmenším, kteří 
tu obyčejně prožívají s kamarády 
spoustu radostí, her i nových po-
znatků. Bohužel, nouzový stav za-
sáhl i sem. Mateřská škola v Mírové 
ulici se stala místem, kam po dobu 
trvání nouzového stavu docházely 
děti rodičů pracujících ve veřejné 
správě a matek samoživitelek z Mni-
chova Hradiště a z celé ORP Mni-
chovo Hradiště.

Provoz zde fungoval na základě 
přísných hygienických podmínek. 
Na zajištění provozu se střídavě po-
dílela MŠ Mírová, MŠ Jaselská a MŠ 
Veselá. K plynulému provozu nám 
pomohl s ochrannými prostředky kri-
zový štáb města Mnichovo Hradiště.

Většina tříd působila smutně, 
ale kde byly děti, bylo veselo. Život 

zde totiž běžel bezstarostně, žádné 
z dětí neplakalo a děti, které sem do-
cházely, poznávaly nové prostředí, 
nové hry a hračky a našly tu i nové 
kamarády.

Nezahálely ani paní učitelky. 
Pracovaly totiž na nových projek-

tech, které jim budou sloužit k vý-
chovně-vzdělávací práci s dětmi.

Na webových stránkách mateř-
ské školy byla dána rodičům a dě-
tem možnost vzájemné komunikace  
a tvoření na dálku. Paní učitelky dá-
valy k dispozici pracovní listy, vý-

tvarné tvoření, básničky i motivační 
cvičení. Od dětí a rodičů pak přichá-
zely fotografie dětí z procházek, her 
a tvoření doma. Měli jsme všichni 
radost, protože díky fotografiím jsme 
se s kamarády ze třídy zase mohli 
alespoň zprostředkovaně vidět.

Rodičům patří velké poděkování 
od nás všech, protože již od počátku 
koronavirové krize nám vycházeli 
vstříc. Poděkování patří i učitelkám 
za ušití velkého množství roušek 
nejen do mateřské školy pro děti  
i zaměstnance, ale i do dalších míst.

Všechny učitelky ze školky  
v Mírové ulici přejí dětem a rodičům 
hodně zdraví.

Jana Kuntošová,
Mateřská škola Mírová
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Jak šel čas v posledních týdnech v Domově Modrý kámen
Domov Modrý kámen pečuje o 101 
seniorů a patří tak mezi instituce, 
které současná situace výrazně za-
sáhla. Přestože se nás netýkají kri-
tické scénáře, které známe z médií 
ohledně situace v jiných domovech 
v ČR i v zahraničí, současná doba 
pro nás rozhodně není standardní. 
V první řadě děkujeme všem našim 
zaměstnancům, kteří chodí do práce 
téměř v plném počtu a ze všech sil 
se vyrovnávají s nastalou situací.

únor 2020
Zpovzdálí sledujeme informace 

o šíření koronaviru světem, ale do-
mov žije běžným životem.

neděle 1. března 2020
V ČR se objevují první tři potvr-

zené případy koronaviru.

úterý 3. března 2020
V souladu s pokyny kraje svo-

láváme krizový štáb. Od 4. března 
zakazujeme návštěvy a rušíme 
naplánované společenské akce  
v domově. Zrušena musela být mimo 
jiné oslava Mezinárodního dne žen, 
vzpomínkové dopoledne s Muzeem 
města Mnichovo Hradiště či sportov-
ně-hudební dopoledne se studenty 
Gymnázia Mnichovo Hradiště.

Začínáme se soustředit na 
doplnění zásob ochranných pomů-
cek, nařizujeme zvýšenou hygienu 
zaměstnanců (povinná dezinfekce 
rukou při vstupu do budovy, dezin-
fekce klik, madel, tlačítek a dalších 
často používaných ploch…).

středa 4. března 2020
Intenzivně sháníme ochranné 

pomůcky, zejména roušky a dezin-
fekce. Na běžném trhu jsou většinou 
buď nedostupné, nebo předražené. 
Zásobu pro běžný provoz máme, ale 
za současné situace není bezedná.

úterý 10. března 2020
Ochranné pomůcky se nám daří 

částečně doplňovat, i když s problé-
my. Pomáhá kraj, město, místní fir-
my i jednotlivci. Pořád ale nemáme 
vyhráno a intenzivně sháníme dál.

čtvrtek 12. března 2020
Postupně zpřísňujeme opatření, 

omezujeme vycházky klientů mimo 
zařízení (s výjimkou přilehlého par-
ku), jakýkoliv vstup cizích osob do 
domova omezujeme na naprosté 
minimum.

pátek 13. března 2020
Máme zpracované a postupně 

aktualizujeme krizové scénáře pro 
možné zhoršení situace (zavlečení 
nákazy do domova, výrazný výpa-
dek personálu či dočasný výpadek 
zásobování), spolupracujeme se 
zřizovatelem (Středočeským kra-
jem), městem Mnichovo Hradiště, 
Krajskou hygienickou stanicí, Ob-
lastní nemocnicí Mladá Boleslav  
a dalšími subjekty. Všichni vycházejí 
maximálně vstříc, za což děkujeme! 
Ochranných pomůcek je stále málo 
na všech úrovních, zároveň ale 
všichni děláme, co můžeme.

pondělí 16. března 2020
Krizový štáb domova se schá-

zí každý den. Omezujeme činnost 
aktivizační dílny, abychom zabránili 
nadměrnému shlukování osob, ale 
zároveň máme nápad, jak se přizpů-
sobit aktuální situaci a vypořádat se 
s nedostatkem roušek. V aktivizační 
dílně začínají pracovnice šít roušky 
a klienti ve tříčlenných „směnách“ 
jim pomáhají s navlékáním šňůrek. 
Vše samozřejmě za přísných hygi-
enických opatření s ohledem na si-
tuaci. Nakonec mají i klienti radost, 
že se sami mohou zapojit do řešení 

nedostatku ochranných prostředků. 

středa 18. března 2020
V uplynulých dnech jsme opět 

zpřísnili opatření, zejména o povin-
né nošení roušek pro zaměstnance.

Podle vládního nařízení platí 
pro klienty domovů pro seniory zá-
kaz opouštět areál. Jelikož oplocený 
areál nemáme a chceme klientům 
umožnit procházky na čerstvém 
vzduchu v bezprostředním okolí 
budovy, byli jsme nuceni pro veřej-
nost uzavřít část přilehlého parku. 
Za pomoc děkujeme SDH Mnichovo 
Hradiště a Městské policii Mnichovo 
Hradiště. 

čtvrtek 19. března 2020
Prezident Zeman vyzval ve 

svém projevu herce k návštěvám 
domovů pro seniory. To vzhledem 
k zákazu návštěv není možné, ale 
napadá nás, že by nás herci mohli 
potěšit návštěvou virtuální a poslat 
nějaké videopozdravy. Napsali jsme 
e-mail některým hercům a také He-
recké asociaci. 

neděle 23. března 2020
Několik herců se již ozvalo, 

rozšiřujeme výzvu jako veřejnou 
přes sociální sítě. Mnozí z herců 
zdůrazňují, že si nechtějí na situaci 
dělat své osobní PR a že pozdravy 
posílají opravdu jen klientům v do-
movech pro seniory. Rozesíláme 
tedy pozdravy pouze do ostatních 
domovů a nikde je nezveřejňujeme. 
V ČR vznikají z iniciativy jiných zaří-
zení sociálních služeb i samotných 
umělců nezávisle na sobě podobné 
nápady, za což jsme rádi, proto-
že klienti v této situaci vítají každé 
zpestření.

sobota 29. března 2020
V souladu s nařízením mini-

sterstva zdravotnictví zahajujeme 
pravidelné měření teplot u klientů  
i zaměstnanců.

pondělí 30. března 2020
Vyhlašujeme až do odvolání 

zákaz donášky nákupů a jakýchkoliv 
„balíčků“ od rodin klientům.

Zasíláme předsedovi vlády, mi-
nisterstvu zdravotnictví, ministerstvu 
práce a sociálních věcí a hlavní hygi-
eničce ČR výzvu k plošnému testo-
vání klientů a zaměstnanců domovů 
pro seniory, protože v tom vidíme 
jediné východisko, jak se vyhnout 
kritickým scénářům, které vidíme  
v domovech pro seniory v zahraničí. 
Opět nás těší, že s podobnými vý-
zvami se na státní orgány obracejí 
nezávisle na sobě i jiní odborníci  
z praxe.

Zásoba pomůcek pomalu začí-
ná být dostatečná, přesto sháníme 
další, protože již teď je jasné, že si-
tuace bude trvat dlouho a spotřeba 
bude velká.

středa 1. dubna 2020
Od Středočeského kraje dostá-

váme 65 litrů dezinfekce na ruce! 
Po látkových rouškách se tímto 
dezinfekce zařadila mezi další pro-
středky, kterými jsme v tuto chvíli 
na dostatečnou dobu zabezpečeni! 
Děkujeme i všem dalším dárcům 
ochranných prostředků, mezi kte-
ré patří město Mnichovo Hradiště  
a řada místních firem i jednotlivců. A 
jak již bylo zmíněno, vlastní výrobou 
přispěli i naši zaměstnanci a klienti.

úterý 7. dubna 2020
Je Světový den zdraví. Město 

Mnichovo Hradiště se při této příleži-
tosti rozhodlo formou akce Vlajka pro 
hrdiny vzdát hold hrdinům dnešních 
dní: lékařům, zdravotní sestrám, ha-
sičům, vědcům, prodavačkám, řidi-
čům, pošťákům, úředníkům, tisícům 
dobrovolníků, policistům, vojákům, 
medikům, švadlenkám, vývojářům... 
I my se k akci Vlajka pro hrdiny při-
pojujeme. Mezi hrdiny dnešních dní 
patří samozřejmě i naši zaměstnan-
ci, kterým děkujeme za jejich obě-
tavou práci a mimořádné pracovní 
nasazení v těchto dnech!

Zprovozňujeme pro naše klienty 
možnost komunikovat se svými blíz-
kými na dálku pomocí tabletu.

pátek 10. dubna 2020 
(Velký pátek)

Za normálních okolností by  
v těchto dnech vládla domovem svá-
teční velikonoční atmosféra, konalo 
by se společné velikonoční tvoření 
s dětmi… Místo velikonočních přání 
nám ale přichází do e-mailu nové 
opatření ministerstva zdravotnictví 
a místo pro koledu si jedeme do 
distribučního skladu pro rychlotesty. 
V souladu s opatřením ministerstva 
zahajujeme povinné testování za-
městnanců.

středa 15. dubna 2020
Ve všech společných prostorách 

naší budovy probíhá preventivní pro-
storová dezinfekce.

Dobré zprávy
1) U nikoho z našich zaměst-

nanců ani klientů není ke dni uzávěr-
ky tohoto čísla Kamelotu prokázaná 
nákaza ani podezření na ni.

2) Personální zajištění služby 
neomezuje nadměrná pracovní ne-
schopnost.

3) Ochranných pomůcek již 
máme relativní dostatek a postupně 
se nám je daří doplňovat.

Chtěli bychom domovům, které 
jsou na tom hůře než my, popřát 
hodně sil!

Poděkování
Děkujeme všem, kdo nám jak-

koliv pomohli v naší nelehké situaci. 
Nelze na tomto místě vyjmenovat 
všechny, protože jich bylo opravdu 
hodně a neradi bychom na někoho 
zapomněli. Někteří se ani nepřed-
stavili a jen nechali například krabi-
ci roušek před dveřmi. Jiní si přáli 
zůstat v anonymitě. Solidarita však 
byla úžasná. Dostali jsme látky na 
roušky, respirátory ze soukromých 
zásob místních občanů, občerstvení, 
vitamíny a nápoje pro zaměstnance  
i klienty, ochranné štíty z 3D tiskáren, 
tablety pro kontakt klientů s rodina-
mi, obrázky pro naše klienty od dětí 
z dětského domova i finanční dary…  
Moc děkujeme za vše. Velmi nám to 
pomáhá vyrovnávat se s nastalou 
situací, která bude trvat pravděpo-
dobně ještě dlouhé měsíce. Senioři 
patří mezi nejohroženější skupinu  
a opatření související s nimi se bu-
dou rozvolňovat až jako poslední.

Pozitivní stránky situace
Doba nám přináší ale i pozi-

tivní věci. Například jsme přišli na 
nápady a různé technické inovace, 
které nám zjednoduší či zpestří ži-

Krize uspíšila pronikání nových technologií do každodenního života klientů.V tříčlenných směnách se do výroby roušek zapojily obyvatelky domova.

vot v domově i v době po epidemii. 
Kromě zmíněné komunikace klientů  
s rodinami prostřednictvím tabletů je 
to například intenzivnější využívání  
e-mailů, datových schránek a růz-
ných spojení na dálku pro adminis-
trativní záležitosti.

Možnost kontaktů s blízkými pro 
naše klienty

Svět on-line je pro nás věcí běž-
nou, jsme neustále připojení a není 
problém komukoliv v blesku vteřiny 
napsat, zatelefonovat, poslat fotku, 
video, písničku, sdílet prakticky co-
koliv… 

Jenomže naši rodiče a praro-
diče jsou v tomhle nouzovém stavu 

úplně uzavření a sociální kontakt jim 
obrovsky chybí.

Domov Modrý kámen, posky-
tovatel sociálních služeb, nabízí 
několik cest, jak se s klienty spojit. 
Telefonicky, e-mailově nebo třeba 
online přes tablet. Věřte, že každé 
vlídné slovo, ať už napsané nebo 
vyřčené, nesmírně potěší a zahřeje 
u srdce. Udělejte si na rodiče, babič-
ky a dědečky čas. Věříme, že vám  
a Vašim blízkým tyto možnosti umož-
ní alespoň částečně nahradit kontakt 
a zpestřit nelehké dny a týdny, které 
momentálně všichni prožíváme.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

Telefon: Pokud se chcete spojit s Vašimi blízkými, kteří nepoužívají vlastní 
mobilní telefon, volejte, prosím, na telefonní čísla jednotlivých oddělení 
(viz níže). Nejlépe v časech 13–15 hodin. Prosíme o trpělivost, naše pra-
covnice mohou být v daný moment zaneprázdněny péčí o klienty. Pokud 
se nedovoláte, volejte opakovaně, na zmeškané hovory z provozních dů-
vodů nereagujeme zpět. Děkujeme za pochopení!

Oddělení Přízemí: 702 256 015
Oddělení 1. patro: 702 256 016

Oddělení Vesnička: 702 255 852
E-mail: Na e-mailovou adresu aktivizace@modry-kamen.cz můžete 

svým blízkým napsat dopis, vzkaz, poslat fotografie, videopozdrav. My 
poté adresátovi vzkaz přehrajeme nebo dopis a fotografie vytiskneme  
a předáme.

Online komunikace přes tablet: Na telefonním čísle 734 311 348 
(volejte prosím od 7 do 12 a od 12:30 do 14 hodin) si můžete domluvit 
konkrétní den a hodinu pro online videohovor s Vaším blízkým prostřed-
nictvím tabletu (přes aplikace Skype, WhatsApp či Viber). Neovládáte-li 
moderní technologie, můžete zapojit i další členy rodiny. Nebojte se tuto 
možnost vyzkoušet, i když jste zvyklí komunikovat s blízkými dosud jen 
klasickým telefonem. Sluchový vjem často nestačí a pro naše klienty je 
důležité vidět své blízké. Personálu máme pro tuto službu dostatek, nijak 
nás tím neobtěžujete a jsme tu pro vás plně k dispozici.

Uvedené možnosti můžete využít, nejen pokud máte v domově své 
rodiče, prarodiče, prababičky či pradědečky, ale například i kamarády či 
bývalé kolegy. Třeba i je potěší zrovna kontakt od Vás, alespoň na dálku…

Jak klienty Domova Modrý kámen 
během mimořádné situace kontaktovat?
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Klub českých turistů v dobách koronaviru

V letošní sezóně A družstvo mužů TJ 
Sokol Mnichovo Hradiště bojovalo ve 
druhé lize. Jako nováček jsme se na 
začátku soutěže hodně dlouho roz-
koukávali a bodově jen paběrkovali. 
Tři body jsme vzali Hronovu, dva 
body Dvoru Králové a naplno jsme 
dokázali zabrat až v existenčním 
dvojzápase dvou posledních týmů  
v Turnově. Po podzimu byl náš tým 
na předposledním devátém místě  
a na osmé místo znamenající zá-
chranu jsme ztráceli šest bodů. Tedy 
těžký úkol, ale ne neřešitelný.

Pro jaro se podařilo tým posílit 
o zkušeného smečaře Jana Baje-
ra, hned v prvním utkání si vítězně 
zahrál i trenér Marek Dlouhý a věřili 
jsme, že se dokážeme dotáhnout na 

osmý Havlíčkův Brod, který hned  
v prvním kole ztratil body v Turnově.  
Jenže v dalším kole jsme doma uhráli 
se Žďárem nad Sázavou pouze bod 
a i v dalších kolech to nebylo lepší. 
Naopak do té doby jasně poslední 
Turnov se rozjel a bodoval v kaž-
dém kole. Když jsme neuhráli body 
v Havlíčkově Brodu a poté i doma  
s Turnovem získali pouze dva body 
za dva prohrané tie-breaky, ocitli 
jsme se na posledním místě my  
a vypadalo to, že už je účast v druhé 
lize ztracená. Ovšem za týden nato 
byla soutěž z důvodu nouzového sta-
vu zastavena a rozhodnutím České-
ho volejbalového svazu zůstane už 
nedohraná. Nakonec svaz rozhodl 
o tom, že se do nového ročníku ligy 

budou moci přihlásit všechny týmy, 
které ligu hrály, a družstvo mužů tak 
dostane druhou šanci. Uvidíme, zda 
dokážeme v letošním roce získané 
zkušenosti zúročit. 

Budeme ovšem muset do nové 
sezóny vstoupit s novým trenérem, 
protože Marek Dlouhý se rozhodl 
v Mnichově Hradišti po této sezó-
ně skončit a věnovat se vlastnímu 
projektu mládežnického klukovské-
ho týmu v Mladé Boleslavi, který 
zakládá. Tímto bychom mu rádi po-
děkovali za odvedenou práci v týmu 
mužů Sokola Mnichovo Hradiště  
a přejeme mu hodně úspěchů v jeho 
budoucí volejbalové činnosti. 

Náš úkol udržet v nové sezóně 
ligovou příslušnost Mnichova Hra-

INZERCE

Oko, do duše okno
Už řadu týdnů musíme mít na veřej-
nosti zakrytou část tváře, takže z ní 
zůstávají pro okolí viditelné jen oči. 
Oči a zrak jsou hlavním tématem 
mého oboru – optiky a optometrie, 
proto mě napadlo nabídnout vám 
bližší pohled na ně a přidat i několik 
zajímavostí.

K čemu máme oči? Trochu zby-
tečná otázka, řeknete si. Abychom 
viděli, to ví přece každý. Ne každý 
už ale ví, že pomocí očí získáváme 
až 80 procent informací o okolním 
světě. A že dobře vidět není žádná 
samozřejmost.

Dá se říci, že lidské oko je vstup-
ní brána do člověka samotného. Po-
kud chci něčemu porozumět, něco 
poznat, zjistit souvislosti, je potřeba 
často onu věc hlavně vidět. Rozlišit 
tvar, velikost, barvu, vzdálenost či 
úhel dopadu světla na pozorovaný 
objekt. Oko je vlastně předsunutým 
senzorem našeho mozku. Místem 
prvního zaznamenání odrazů světla, 
které poté putují do zrakových center 
v mozkové kůře, kde dochází k jejich 
zpracování. Se zrakem či obecně 
s viděním se pojí celá řada zdán-
livě nesouvisejících psychických  
a fyzických funkcí. Řada nemocí se 
často projeví i zrakovými problémy. 
Jakékoliv zrakové postižení i běžná 
nekorigovaná vada, může také velmi 
ovlivnit psychiku člověka. Proto je 
třeba si neustále uvědomovat, jak 
moc je pro nás zrak důležitý.

Naše oči však nejsou pouze při-
jímačem, jak by se mohlo zdát, ale  
v mezilidských vztazích fungují i jako 
vysílače informací. Oči vypovídají  
o osobnosti pozorovaného člověka, 
o jeho psychickém stavu, vlastnos-
tech a zejména o jeho vztahu k po-
zorovateli. Pokusy ukázaly, že čím 
menší je zrakový kontakt s druhou 
osobou (která má například tmavé 
brýle), tím nepříjemněji se osoba 
účastnící se pokusu cítí – má totiž 
dojem, že je více objektem nežli 

partnerem v hovoru, a cítí se inten-
zivně pozorována. Tento pocit může 
vést k omezení komunikace, tedy za 
zrakově zhoršených podmínek by 
byl rozhovor veden úsečněji. 

Vzájemný pohled bývá proje-
vem kladných vztahů, může rozví-
jet přátelství či být žádoucí formou 
vzájemného styku dvou blízkých lidí.  
A naopak, oči mohou „probodávat“ 
– vyjadřovat negativní emoce. Oči  
o člověku prozradí mnoho. Jsou uka-
zatelem charakteru, temperamentu 
a chování člověka vůči jiným lidem. 
Očima se umíme omluvit, smát, 
mračit, uhranout. Díváme se růz-
ně – vyhýbavě, upřeně, šikmo. Oči 
vyjadřují emoce, štěstí, lásku, nená-
vist, beznaděj, opovrhování, umí lhát  
a manipulovat. 

Oči jsou zrcadlem duše, ale  
i zdraví a přístupu k životu. Krásu 
jim dodáte změnou postojů k sobě 
i ostatním a ohleduplným zacháze-
ním se svým tělem.

Zodpovědný přístup ke zraku 
společně se správným vyšetřením 
všech zrakových funkcí a odchylek 
a se stanovením ideální korekce, 
přispívá k celkovému dobrému 
zdravotnímu stavu, a tím pádem  
i k optimální kvalitě života. Lid-
ské bytí je založeno na spolupráci  
s okolním světem a zrakové vjemy 
tvoří jeho velkou část. Proto řada 
optometristů považuje své povolání 
za poslání, které umožňuje lidem 
prožívat lepší život. 

Edita Řezáčová

1. Průměrný člověk otevře víčka na 25 způsobů. Od nezdvořilého zírání 
po svůdné přimhouření.

2. Při vzteku se nám zorničky zúží. Ale vidíme-li něco, co se nám líbí, 
zorničky se naopak rozšíří.

3. Mrkáme přibližně patnáctkrát za minutu, tedy zhruba 14 000 x za den.

4. Hluboký pohled z očí do očí trvá průměrně 1,20 vteřiny.

5. Oční rohovka je jediná bezcévná tkáň našeho těla a její výživa je zajiš-
ťována slzami a komorovou vodou.

6. Naše oči se pohybují i ve spánku, zejména v tzv. REM fázi (fáze rych-
lého pohybu očí), kdy se nám zdají sny.

Šest zajímavostí o zraku, 
které jste možná nevěděli:

Činnost Klubu českých turistů je  
v době vládních nařízení bohužel 
velmi utlumena, ale členové výboru 
nezahálí a připravují výlety na dny, 
kdy se už budeme moci vydat spo-
lečně na cesty do blízkého i vzdále-
nějšího okolí. 

Plánované březnové a dubno-
vé akce, například Ukliďme Česko 
a Zásadně na Zásadku, jsme sice 
museli zrušit, ale plánujeme je usku-
tečnit v podzimním termínu. Nicmé-
ně svůj malý soukromý úklid okolí 
můžete provádět na svých procház-
kách i vy sami, stačí se jen rozhlížet 
a nalezené odpadky sbírat (rukavice 
a tašku je samozřejmě nutné mít  
s sebou v batohu). Velmi tím ulevíte 
jarní přírodě a dáte i všem ostatním 
možnost obdivovat její krásu.

Připomínáme naši výzvu „100 
jarních kilometrů“. Kdo si nestihl vy-

zvednout kartičku v infocentru před 
jeho uzavřením, může si zapisovat 
své nachozené kilometry zatím „bo-
kem“ (zahrnout do celkového počtu 
můžete i kilometry ujeté na kole 
či koloběžce, nezapomeňte!). 21. 
června pak bude tato akce ukonče-
na a vyhodnocena, těšit se můžete 
na drobné odměny. Využijte trasy  
v okolí našeho města, mapky najde-
te na stránkách Mnichova Hradiště i 
na našem webu. Již víme o prvních 
dětských i dospělých účastnících 
výzvy, kteří zdolali první stovku, 
další se ke zdolání této mety rychle 
přibližují. A co vy? Jak jste na tom  
s nachozenými či ujetými kilometry?!

Na podzim minulého roku jsme 
na hrázi rybníka v Přestavlkách vy-
sadili ještě jeden dub letní, neboť 
duby vysázené v roce 2018 zřejmě 
nepřežily loňské suché léto. Proto 

bychom rádi vyzvali všechny kolem-
jdoucí, aby nám pomohli tento stro-
mek zalévat. Nádoba na zalití je na 
místě a voda z rybníka k dispozici. 
Ale pozor, ať ho nepřelijeme! Vodu 

doubku dopřejte pouze v případě, že 
je jeho okolí viditelně suché. Děku-
jeme za spolupráci! O své zalévací 
aktivitě nám můžete dát vědět i na 
našem webu, kde vznikla nová zá-
ložka Dub u Přestavlk a obsahuje  
i „zalévací kalendář“. 

Před uzávěrkou tohoto vydá-
ní ještě nebylo známo, jaká vládní 
omezení budou platit v měsíci květ-
nu, sledujte proto naše webové nebo 
facebookové stránky, kde se dozvíte 
aktuální informace o naší činnosti. 
Rádi bychom uskutečnili alespoň 
část z našich připravených výletů. 

Přejeme všem našim přízniv-
cům i členům Klubu českých turistů 
pevné zdraví a těšíme se na shleda-
nou na některém z výletů. 

Helena Pöllová,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

diště bude o to složitější, že bude 
v lize více účastníků a sestupový 
klíč bude zřejmě výrazně těžší. Ale 
máme mladý tým, který by měl růst a 
zlepšovat se, tedy šance by tu měla 
být. Nyní musíme ligu zachránit.

Tato sezóna tak bude mít neče-
kané rozuzlení i pro družstvo žen, 
které také svou soutěž nedohrálo. 
Na prvním místě bylo sice po ukon-
čení soutěže družstvo Lokomotivy 
Liberec, ale to nabídku na účast  
v lize odmítlo, a tak přišla šance pro 
naše družstvo žen, které se jí roz-
hodlo využít. To tedy znamená, že  
v příští sezóně bude ligové jak  
A družstvo mužů, tak i družstvo žen. 

Tato nedokončená sezóna měla 
ovšem i svá negativa. Největší ztrá-
tou bylo hned na začátku sezóny 
úmrtí dlouholetého trenéra Mirosla-
va Herbsta, kterému bychom chtěli 
věnovat tichou vzpomínku. Mezi ty 
sportovní ztráty pak patřila skuteč-
nost, že družstvo juniorů nemohlo 
obhájit v posledním turnaji třetí titul 
krajského přeborníka v řadě, mladší 
žáci nemohli bojovat o účast na mis-
trovství ČR anebo že přípravka mu-
sela oželet finálové turnaje Super-
mini Tour. To je ale volejbalový život  
a budeme věřit, že se všichni ve 
zdraví vrátíme na volejbalové kurty a 
příští rok se nám bude dařit ještě lépe 
než v té letošní předčasně ukončené 
sezóně. Přejeme všem hodně zdraví  
a lepší časy pro sport i pro život.

     Jiří Skřivan, předseda 
Volejbalového oddílu 

TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Volejbalová sezóna 2019/20: Vzestupy, pády i nové šance
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Marcela Jindříšková: Mým snem je dvacet 
tisíc diváků v kině během jednoho roku
Sedmým rokem vede mnichovohra-
dišťské kino Marcela Jindříšková, 
původní profesí pedagožka, která 
se nové výzvy chopila v době, kdy 
kino procházelo složitým procesem 
digitalizace. Jaká je její práce? Jaké 
filmy má ráda? A podařilo se jí už 
sestavit ideální program?

Od uzavření kina kvůli hrozbě 
šíření koronaviru uběhla už řada 
týdnů. Chybí vám běžný provoz?

Ano, velmi. Nejhorší byly první 
dva týdny. Bylo to skličující. Chyběl 
mi kontakt s diváky při prodeji líst-
ků, atmosféra „živého“ kina, práce 
s  filmy obecně. Teď už si jakžtakž 
zvykám...

Pokud by nepanovala mimořádná 
situace, jak by vypadal váš běžný 
pracovní den jako vedoucí kina? 

Moje pracovní náplň je různá 
v různých týdnech měsíce. Nejklid-
nější období je zhruba posledních 
10 dní. Program na příští měsíc 
je vytištěný a vyexpedovaný a ten 
další stačí začít chystat začátkem 
toho dalšího. Po příchodu do práce 
nejdřív vyřídím e-maily a pak dě-
lám, co je ten den třeba – agenda 
kolem filmů, statistik, správa face-
bookových a webových stránek kina, 
příprava propagačních článků, aktu-
alizace filmových plakátů po městě  
a v kině... V rušnější atmosféře 
připravuji program na další měsíc. 
K tomu potřebuji hlavně přehled pre-
miér a různé další filmové weby. Bě-
hem 14 dní vytvořím zhruba deset 
verzí, než jsem konečně s tou finální 
spokojená – ale často jen do chvíle, 
než se filmy začnou promítat a diváci 
třeba nechodí. Zpětně zase hledám, 
co jsem měla naprogramovat jinak. 
Pak zadám program do prodejního 
a rezervačního systému kina a na 
webové stránky. Také se starám  
o doplňování a evidenci zásob zbo-
ží pro občerstvení v kině. Tři večery 
týdně trávím v kině prodejem lístků. 
To je taková třešinka na dortu mojí 
práce. Podle potřeby ale také vypo-
máhám v městském infocentru a na 
venkovních akcích.

Jak probíhá výběr filmů do pro-
gramu? Čerpá se vždy jen z aktu-
álních titulů?

Filmy do programu kombinuji 
tak, aby byly zastoupeny atraktivní 
premiéry, opakování úspěšných fil-
mů, klidně i starších (ale maximálně 
rok) a dále filmy, které jsou v našem 
kině poprvé, i když už mají nějakou 
dobu po premiéře. Každý měsíc jde 
do kin 30 i více nových filmů a není 
možné ani smysluplné je všechny 
hrát. Snažím se dostat do programu 
co nejvíce žánrů, udržet pestrost, 
aby si každý vybral. Zároveň ale mu-
sím brát ohled na většinový divácký 
vkus a hrát filmy, na které lidé přijdou 
ve velkém množství a opakovaně. 
Celorepublikově jsou to české filmy, 
hlavně komedie, a hrané a animova-
né pohádky. V tom se Hradiště nijak 
nevymyká.

Sledujete v  rámci svého zaměst-
nání filmy víc než většina z  nás, 
nebo to není třeba?

Jestli myslíte častější sledování 
filmů v kině, televizi či jiných médi-
ích, tak určitě ne. Myslím, že řada 
lidí, hlavně mladých, zhlédne za 
měsíc víc filmů než já. Informace 
o filmech hledám na internetu. Ob-
čas, tak dvakrát za rok, nás pozve 
distributor na předpremiéru něja-
kého očekávaného hitu. To mi jako 
dramaturgovi hodně pomůže. Takto 
jsme například předem viděli Andě-
la Páně 2 nebo Ženy v  běhu, před 

časem také Muže na laně, což je 
skvělý film.

Jak dlouho už vedete mnichovo-
hradišťské kino a jak jste se k této 
práci vlastně dostala?

Kino vedu od 1. července 2013. 
Jak už to v životě bývá, k téhle úžas-
né a pro mě zcela naplňující práci 
jsem se dostala náhodou – blížila 
se digitalizace kina naplánovaná 
na srpen 2013 a tehdejší jednatel 
Josef Flanderka sháněl vedoucího. 
Znal mě, věděl, že už 11 let dojíž-
dím denně do Prahy učit na střední 
školu, a dal mi šanci. Zbavila jsem 
se vyčerpávajícího dojíždění a vy-
čerpávajícího pedagogického půso-
bení a získala pocit, že moje práce 
má nějaký smysl. Snad jsem pana 
Flanderku nezklamala.

Bylo za tu dobu nějaké období mi-
mořádné? Jak jste vnímala třeba 
zmíněnou digitalizaci kina?

Do digitalizace kina jsem spad-
la jako neplavec do hloubky. Byli 
jsme na tom tehdy všichni stejně. 
Sháněli jsme rady od kin, která už 
digitalizovaná byla (naším hlav-
ním pomocníkem bylo kino Sféra 
Turnov), bojovali jsme s technikou,  
s tvorbou programu, s různými záva-
dami na promítacím projektoru (ten 
musel být nakonec v záruční době 
v prosinci 2013 vyměněn – po třech 
měsících provozu). Mimořádných 
období bylo víc, například promítání 
v letním kině na Vostrově o prázdni-
nách 2015 nebo velmi úspěšný rok 
2019 z hlediska návštěvnosti i tržeb, 
rok 2019, kdy jsme měli 16 100 divá-
ků. Pro mě osobně bylo zcela neza-
pomenutelné promítání legendární 
Sněhurky a sedmi trpaslíků z roku 
1937, kdy jsme vyjednali se studi-
em Disney licenci na dvě projekce,  
a v roce 2015 se tak po více než 
40 letech Sněhurka zase hrála na 
velkém plátně! Nevšedním zážitkem 
byly i půlnoční premiéry trilogie Ho-
bit a několika dílů Star Wars.

Kromě klasických filmových 
projekcí může kino čas od času 
pozvat na přenosy z  velkých 
operních domů, slavných zahra-
ničních divadel, na filmové pro-
jekce „naslepo“, cestovatelské 
přednášky... Máte v hlavě nějakou 
podobnou akci rozšiřující nabídku 
kina?

Ano, klasická hudba má své 
pravidelné diváky. Není jich mnoho, 
ale rádi pro ně zhruba třikrát za rok 
nějaké představení vybereme. Fil-
mové překvapení je riskantnější krok 
– divák neví, na co jde, a kdyby se 
mu to nelíbilo, litoval by času. Sna-
žím se o co nejlákavější nápovědu, 
aby u diváka převážila zvědavost 
nad nejistotou. Přesto ale film nasle-
po není v programu pravidlem, spí-
še výjimkou. Naopak cestovatelské 

přednášky jsou již pět let stálou sou-
částí programu kina. Uvažujeme do 
budoucna o filmových maratónech, 
pokud budou vhodné filmy a distri-
butor to umožní, o sobotních pozdně 
večerních projekcích, například od 
22 hodin, o doplnění dětských filmů 
rozdáváním omalovánek či fotogra-
fování dětí s postavami z filmů, když 
se nám je podaří sehnat. Zkoušíme 
také zvát tvůrce na besedu o filmu 
po projekci, ale zatím jsme neměli 
úspěch. Posledním takovým poku-
sem bylo pozvání filmové delegace k 
dokumentu V síti, který ale nevyšel.

Vzpomínám si na mimořádnou 
projekci Vetřelce v  hradišťském 
kině. Je šance vidět v budoucnu 
v  Hradišti nějaké starší kultovní 
tituly, nebo musí distributor na 
takový film uspořádat akci?

Starší úspěšné filmy bohužel 
sami od sebe promítat nemůžeme – 
v Česku musí být distributor tohoto 
filmu, který vlastní promítací práva. 
Pokud sám sjedná s majitelem práv 
licenci třeba na měsíc, jako tomu 
bylo u Vetřelce, Schindlerova sezna-
mu, Titanicu, Návratu do budouc-
nosti a v roce 2013 také u úžasného 
westernu Tenkrát na Západě, pak 
ho kina mohou legálně hrát. Jinak si 
musí sami zařídit a zaplatit licenci, 
jako tomu bylo třeba u Sněhurky. Pro 
vaši informaci – ze zvědavosti jsem 
požádala o licenci na jednu projek-
ci filmu Gran Torino z roku 2008. 
Cena byla 500 euro. Tento film by 
při vší úctě k jeho kvalitě kino asi 
nenaplnil a náklady by se nepokryly. 
Takto hospodařit prostě nemůžeme. 
Sněhurka byla před pěti lety levnější  
a také se nám podařilo sehnat něko-
lik sponzorských darů. Na obě pro-
jekce tehdy přišlo 212 diváků.

Máte k filmu blízko? Z vašich od-
povědí i pravidelných příspěvků 
v Kamelotu se zdá, že tomu tak je, 
že máte film v srdci...

Ano, mám ráda svou práci,  
a tedy i filmy. Ta láska přišla po-
zvolna, vždyť moje původní profese 
je úplně jiná. Ale když jsem začala 
sama tvořit program, bylo to jakoby 
„moje dítě“, byla jsem za něj zodpo-
vědná, chtěla jsem samozřejmě, aby 
dopadl co nejlépe. Radovala jsem 
se z plného či vyprodaného sálu, 
spokojených diváků a smutnila jsem, 
když přišlo lidí málo nebo dokonce 
nikdo. Hledala jsem u sebe chyby, 
snažila jsem se jim vyhnout v příš-
tím programu. Ale nikdy to nevyšlo k 
mé úplné spokojenosti. Všechno se 
dopředu opravdu nedá odhadnout.

Těšíte se aktuálně na nějaký kon-
krétní snímek, který by měl v do-
hledné době zamířit do kin, až se 
situace uklidní?

To je právě ono – až se situace 
uklidní... Kdy to asi bude? Odhadu-

ZUŠ obnovuje provoz
Od  pondělí 11. května  je minister-
stvem školství opět povolena indi-
viduální výuka v  základních umě-
leckých školách, tedy výuka hry na 
hudební nástroje – zatím v omeze-
ném provozu . Žáci se po dvou měsí-
cích distanční výuky mohou navrátit 
do tříd ke svým učitelům, kteří se na 
ně opravdu těší. Výuka bude probí-
hat po splnění všech hygienických 
pravidel a s maximální opatrností.

Žáci kolektivních oborů – vý-
tvarného, tanečního, literárně-dra-
matického a také členové pěveckých 
sborů  budou muset ještě počkat. 
Také ještě nebudou probíhat  se-
tkání orchestru a hudební nauky.  
Výuka ve třídách učitelů starších 65 
let a výuka hry na dechové nástroje 
a sólového zpěvu může být nadále 
provozována distančně. Záleží vždy 
na rozhodnutí učitele.

Rodiče budou o těchto nových 

skutečnostech informováni e-mai-
lem a také je naleznou na webu ško-
ly www.zusmh.cz. Určující však vždy 
bude stanovisko rodičů. 

Doufáme, že návrat do škol  
proběhne  v pořádku a uvedené ter-
míny bude možné dodržet. Přijímání 
nových žáků do ZUŠ na školní rok 
2020/2021 se odkládá pravděpo-
dobně na druhou polovinu  měsíce 
června. Jakou formou přijímání 
nových žáků proběhne, budeme 
veřejnost informovat podle situace  
a možností školy.

Tato zpráva vychází z aktuální-
ho rozhodnutí ministerstva školství  
a může být v následných dnech ješ-
tě změněna. Případné změny budou 
zveřejněny na webu školy a sděleny 
rodičům.

Eva Ševců, ředitelka
 ZUŠ Mnichovo Hradiště

Učitel, rodič a žák v době 
korony
Když jsem si v posledních týdnech 
povídala alespoň po telefonu se svý-
mi známými, příbuznými či přáteli, 
skoro vždy jsme se dotkli současné-
ho fenoménu – školy doma. „Už aby 
se to zase vrátilo do starých kolejí,“ 
prohodili někteří z nich něco v tom-
to duchu. Opravdu se však chceme 
vracet do vyjetých kolejí, nebo nám 
došlo, že současná situace je příle-
žitostí k (nutné) změně? 

Koronastav uvedl do pohybu v 
oblasti vzdělávání několik věcí. Když 
se na ni podívám jako člověk, který 
je doma na rodičovské dovolené 
a sleduje dění zpovzdálí, říkám si, 
že bylo a je úžasné sledovat, jak 
mnoho učitelů začalo využívat toho, 
co internet a digitální technologie 
nabízejí. Z mnohých pedagogů se 
stali tvůrci naukových videí či bada-
telských listů, díky kterým žáci zase 
trochu jinak objevují svět. Nemálo 
učitelů si osvojilo rozmanité komuni-
kační kanály on-line prostředí a sna-
žili se ze všech svých sil a možností 
zaplnit mezeru danou prázdnými 
školními lavicemi. Rodiče se stávali 
experty na malou násobilku, africký 
kontinent či větné členy, připravovali 
svým dětem nejen výživné svačiny, 
ale i záživné výlety za poznáním – 
do zahrady, blízkého lesa či v bludi-
šti internetu. Žáci pocítili,  že odpo-
vědnost je na nich, a mnozí z nich 
se tak i  své pozměněné role zhostili. 

Na stranu druhou si přiznejme, 
že nejeden rodič žasl nad tím, jaké 
zbytečnosti si jejich dítě musí přepi-
sovat do sešitu či učit nazpaměť. Jak 
velké množství informací je dětem 
předáváno, ale jak málo se setkávají 
s úkoly, které by je systematicky roz-
víjely i po stránce dovedností či po-
stojové. Trochu kreativity, nápaditosti 
či zadání odpovídající např. ročnímu 

období (prioritně u prvního stupně) 
by asi přivítala velká část žáků i ro-
dičů, kteří se doma dětem v tomto 
čase věnují. Překvapení občas pra-
menilo i ze způsobu, kterým učitelé 
zadávali práci pro žáky – o kriteriál-
ním hodnocení, cílené zpětné vazbě 
a podobných věcech asi někteří jen 
slyšeli. Shrnuto – současná situace 
o to více obnažila podstatu toho, jak 
jednotliví učitelé přistupují k výuce, 
co ve své práci považují za prioritu 
a co se snaží v dobrém slova smyslu 
předat dětem.  

Vážím si všech, kteří se ze 
všech sil snaží situaci zvládnout – 
a myslím, že to jsou snad všichni, 
kteří se na výchovně-vzdělávacím 
procesu podílejí. Vím, že to není ani 
trochu jednoduché. To vše ale ne-
znamená, že bychom po skončení 
vládních opatření měli zapomenout 
na všechny výzvy, které před nás 
tyto týdny postavily. Naopak. 

Situace daná koronavirem tedy 
podle mého dává nejen na Mni-
chovohradišťsku na přetřes otázku:  
K čemu je nám škola? Co nám 
dává? O co přicházíme, když do ní 
nemůžeme docházet? Jaké místo  
v ní mají učitelé a jaké žáci? Co ob-
sahuje role, která náleží rodičům? 

Učitelé, žáci i rodiče jsou nyní 
plni zážitků – ať z ryze pozitivních, 
až dojemně krásných situací, či na-
opak velmi napjatých chvil. Právě v 
tom vidím velkou příležitost. Náplň 
našich rolí se nyní výrazně proměni-
la. Pojďme si říci, v čem jsme obstá-
li, v čem jsme objevili skryté rezervy, 
jakou podporu bychom i po skončení 
krize potřebovali od svých ředitelů 
či zřizovatelů.  Co nás bavilo, napl-
ňovalo a přinášelo radost? U čeho 
jsme byli naopak otrávení a ztráceli 
chuť pokračovat?                   ...12

ji, že v  červenci, spíše ale později. 
Skoro všechny premiéry od března 
distributoři zrušili a přesunuli větši-
nou na neurčito nebo na září a dále. 
Těšila jsem se moc na film Šarlatán 
režisérky Agnieszky Holland s Iva-
nem Trojanem v hlavní roli, ale zrov-
na tenhle film nemá zatím termín 
nové premiéry stanoven.

Dabing, nebo titulky?
Mám raději filmy s dabingem, 

až na výjimky (Bohemian Rhapsody, 
Star Wars).

Blockbuster, nebo artový film?
Blockbustery nemusím, protože 

se většinou jedná o akční thriller, sci-
-fi nebo fantasy, což není můj žánr. 
Výjimkou jsou Star Wars. Ale filmy  
z vesmíru mám ráda, moje oblíbené 
jsou Gravitace, Interstellar či Marťan. 
Ale celkově raději art. Nikdy nezapo-
menu na filmy Cukrář, Amy, Knězovy 
děti nebo Muž jménem Ove.

Sedadlo v první, nebo poslední 
řadě?

Sedmá nebo první řada.

Máte oblíbený film? A viděla jste 
ho na velkém plátně? 

Těch filmů je velmi mnoho, 
některé jsem zmínila už výše. Ale 
když mám vybrat jeden, je to Bohe-
mian Rhapsody. Hráli jsme ho u nás  
v kině hned od premiéry 1. listopadu 
2018 celkem 23krát a věřte, že jsem 
příliš repríz nevynechala... A proč 
právě tenhle film? Mám ráda tuhle 
hudbu a připadala jsem si jak na 
koncertě. Ten film se mi zatím neo-
koukal. Ráda bych ho viděla ještě 
jednou na filmovém plátně, ale mám 
zákaz od pana jednatele.

Dovedete se také posadit do pro-
mítací kabiny a v případě nutnosti 
odpromítat film?

Promítací kabina není moje 
místo, tam patří pouze promítači. 
Ostatní „neodborný personál“ má 
zákaz vstupu. Tady je pánem hlavní 
technik.

Kolik promítačů dnes v kině vlast-
ně promítá? Má kino stálý tým 
lidí?

V kině máme jednoho hlavního 
promítače, který za vše zodpovídá, 
a dva brigádníky. Ale promítnout film 
umí i náš pan jednatel Dominik Malý, 
i když to nemá v náplni práce. V kině 
pracují nastálo pouze dva zaměst-
nanci – já a hlavní promítač. Dalších 
šest zaměstnanců pracuje na doho-
du (promítači, pokladní, uvaděčky, 
uklízečka).

Máte jako vedoucí kina nějaký cíl, 
kterého byste ráda dosáhla?

Můj cíl? Aby chodilo co nejvíce 
diváků, aby se jim filmy líbily, abych 
nenaprogramovala film, na který by 
nikdo nepřišel. Vím, že to záleží na 
tom, co se u nás a ve světě natočí. 
Přeji si tedy hodně dobrých filmů ve 
všech žánrech, aby bylo z čeho vybí-
rat. Věřte, že někdy je to těžké... Ale 
abych uvedla i nějaké číslo – mým 
cílem je dosáhnout návštěvnosti 20 
tisíc diváků za rok (rekord je zatím 
z loňského roku a je to již výše zmi-
ňovaných 16 100 lidí). 

Chtěla bych na závěr ještě moc 
poprosit diváky, aby nám po znovu-
otevření kina zachovali přízeň a ne-
báli se přijít. Vždyť všechno jednou 
skončí a budeme všichni chtít žít 
jako dřív, možná skromněji, šetrněji 
k přírodě, ale beze strachu! Děkuje-
me vám, vydržte a těšíme se na vás!

Martin Weiss
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Z HISTORIE

Zajímavosti z muzejního archivu
V této části našeho seriálu o muzej-
ních sbírkách se nebudeme zabývat 
předměty trojrozměrnými, ale podí-
váme se do muzejního archivu. 

Možná bude pro někoho z vás 
novinkou, že muzeum spravuje té-
měř 80 archivních fondů. Jedná se  
o osobní pozůstalosti po význam-
ných hradišťských osobnostech 
či rodinách, namátkou například  
o  rodinu Sekerovu, Fritschovu, Fili-
karovu, z osobností jmenujme třeba 
Bedřicha Ženíška, Josefa Düricha, 
Ladislava Nevyhoštěného, Bedři-
cha Lochmana či nedávno zesnu-
lou Helenu Průškovou. Kromě toho 
archivujeme materiály související 
s životem a prací dalších několika 
desítek osobností z našeho města 
a jeho okolí. 

Velká část fondů pochází z čin-
nosti místních spolků, organizací či 
úřadů – hasičů, sokolů, šachistů, 
peněžních ústavů, městského či 
okresního úřadu nebo hejtmanství. 
Nechybí ani fondy bývalých zdejších 
podniků, sportovního klubu MSK 
či kulturní instituce Klub. Bohatý je 
fond místního školství, hudebnin, 
map a plánů i archiv ochotnické-
ho souboru Tyl. Zajímavý je fond 
svatebních oznámení, smutečních 
oznámení či například různých po-
zvánek do plesů. Asi nejbohatší je 
fond plakátů v rozsahu téměř 3 bm 
(rozsah archivního fondu se udává 
v délkové míře), který je obrovským 
zdrojem informací o společenském 
a kulturním dění v Mnichově Hradišti 
a okolí od druhé poloviny 19. století 
do současnosti. Je pravda, že právě 
tento fond se i v současnosti nejvíce 
rozrůstá. 

Vedle fondů obsáhlých máme 
také fondy rozsahem mnohem men-
ší, které ale často skrývají zajímavé 
poklady, například fond pracovních, 
čeledních a vandrovních knížek či 
fond starých nařízení a listin. Mezi 
takové patří i fond nazvaný Různá 
korespondence. Název napovídá, 
co je jeho obsahem. V současné 
době čítá 39 položek. Podívejme 
se tedy dnes na některé z nich. Za-
měříme se na dopisy významných 
osobností. 

CHODÍM PO MĚSTĚ
Všechno na světě má ohromnou 
schopnost regenerace. Živelné po-
hromy mnohé poničí, druhotně se 
však projeví příznivě. Stejně jako ne-
mocné tělo se nám převážně samo 
postará o uzdravení, zvláště když 
mu pomůžeme svou důvěrou.

V těžkých dobách vyplývají na 
povrch dobré lidské vlastnosti. Tak 
jsme dnes svědky nebývalé oběta-
vosti a trpělivosti našich spoluobča-
nů. Bez nich bychom sotva zvládli 
dnešní celosvětovou podivnou zdra-
votní situaci. Patří jim dík!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Pomněnek něžná kvítka,
růžičku s rosou na poupátku

předám dnes za všechna dítka
maminkám k jejich svátku.

A ještě heřmánek, co léčí,
za lásku a obětavou péči,

a přidám žluté rezedy
za velké i malé nezbedy.

A v přáníčku srdíček celou řádku,
to přijměte od nás na oplátku!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

KE DNI MATEK
Kateřina Podávková

Genealogy karanténa nezastavila. Bádají z domova 
a připravují sborník o místních příjmeních

Mnichovohradišťský spolek genealo-
gů, čítající tři desítky členů a zhruba 

stejný počet dalších příznivců, se za 
běžné situace schází každý měsíc. 
V této době se schůzky nekonají, ně-
kteří genealogové přesto nezahálejí. 

Na úvod musíme říct, že někteří 
členové spolku mají v souvislosti s 
koronavirem pracovní povinnosti či 
jiné starosti, jiní šijí roušky či se jinak 
dobrovolně podílejí na řešení situa-
ce, za což jim patří poděkování.

I přes nelehkou situaci mnohým 

zbývá čas a energie i pro samotné 
pátrání po předcích, s velkým nad-
šením se věnují genealogickému 
samostudiu a také tvorbě příspěvků 
do chystaného sborníku o příjme-
ních na Mnichovohradišťsku. Moc se 
těšíme na výsledek naší kolektivní 
práce! Pokud i vy máte zajímavé 
informace k některému z typických 
místních příjmení či k historii třeba 
jen jedné jeho rodové větve, můžete 

se na sborníku také podílet! Veške-
ré informace a kontakty najdete na 
www.rodokmenymh.cz či na telefon-
ním čísle 724 700 656.

Seznam „typických“ místních 
příjmení najdete na www.rodokme-
nymh.cz/prijmeni/.

Petr Novák,
Mnichovohradišťský 

spolek genealogů

Letošní rok měl patřit Valdštejnům a jim věnovaným 
výstavám, zámek však veřejnosti zůstává uzavřen
Zahájení návštěvnické sezóny na 
Státním zámku Mnichovo Hradiště je 
do odvolání odloženo. Přístupná je  
v tuto chvíli pouze zámecká zahra-
da. Jak Kamelot informovala Soňa 
Švábová, spráce depozitáře, infor-
mace o plánovaném termínu a pod-
mínkách opětovného zpřístupnění 
oblíbené kulturní památky zatím 
správa zámku k dispozici nemá.

Letošní rok, se kterým je spo-
jen již desátý jubilejní ročník cyklu 

Národního památkového ústavu 
ČR Po stopách šlechtických rodů, 
má leitmotiv „Valdštejnové – lvi ve 
službách císařů“. Vzhledem k tomu, 
ale rovněž k faktu, že Valdštejnové 
do značné míry určovali charakter 
Mnichovohradišťska v období od 
17. do 19. století, připravuje správa 
zámku na letošní rok rozšíření expo-
zice u hrobky Albrechta z Valdštejna 
s názvem Paměť rodu přetrvá, dále 
pak dvě stálé výstavy – Antecame-

ra na paměť Albrechta z Valdštejna  
a Valdštejnské muzeum od roku 
1913 do roku 2020.  Na návštěvní-
ky bude čekat  rozšířená expozice 
valdštejnských interiérů, prezentace 
proměny zámeckých prostor a sbí-
rek v posledních sto letech a rodové 
portréty a kostýmy.

Turistická sezóna měla na zám-
ku původně začít 28. března.

Martin Weiss

Začněme politiky. V době první 
republiky i dříve nebylo neobvyklé, 
že různé instituce posílaly blaho-
přání politikům k jejich životním vý-
ročím. Stranou nezůstalo ani město 
Mnichovo Hradiště. Proto můžeme 
v našem archivu nalézt několik po-
děkování za přání s vlastnoručními 
podpisy prezidentů Tomáše Garri-
gua Masaryka nebo Edvarda Bene-
še, případně dalších politiků, v roce 
1946 třeba ministra školství Zdeňka 
Nejedlého. Blahopřálo se nejen po-
litikům, ale také významným uměl-
cům. K nim bezesporu patřil spiso-
vatel Alois Jirásek. Ten byl také do 
města pozván v roce 1920 na slav-
nostní odhalení pamětní desky Karla 
Mattuše. Z důvodů nemoci se však 
zúčastnit nemohl, proto se před-
stavitelům města písemně omluvil. 
Dodejme ještě, že T. G. Masaryk, 
E. Beneš i A. Jirásek jsou čestnými 
občany Mnichova Hradiště. 

V archivu najdeme ale i dopisy 
dalších spisovatelů. Zachoval se 
korespondenční lístek s podobiznou 
a poděkováním spisovatelky Elišky 
Krásnohorské zdejší učitelce Marii 
Kubrychtové, pokladní spolku České 
srdce, za finanční příspěvek. Zvlášt-
ní místo mezi dopisy spisovatelů má 
psaní Karla Václava Raise. Je zná-
mo, že jeho bratr Antonín vykonával 
v Mnichově Hradišti funkci okresního 
školního inspektora a bydlel v dneš-
ní Švermově ulici v domě čp. 385. 
Jeho bratr jezdil do našeho města 
na letní byt. Pobýval s rodinou ne-
daleko bydliště svého bratra, v domě 
čp. 306 na rohu ulic Obránců míru 
a Žižkova. Ke spisovatelům můžeme 
zařadit také Antonína Marka, vlaste-
neckého kněze, známého „libuňské-
ho jemnostpána“. Také on vykonával 
na Mnichovohradišťsku funkci okres-
ního školdozorce. V dopise z roku 
1873 se omlouvá mnichovohradišť-
skému starostovi za to, že nemůže 
vyhovět jeho přání a věnovat mu 
dokument s podpisem svého přítele  
a spolupracovníka, obrozence Jo-
sefa Jungmanna, autora známého 
Slovníku česko-německého. 

Mezi nejcennější dopisy patří 
ovšem listy Josefa Kajetána Tyla 

adresované Václavu Sekerovi. Po-
cházejí z let 1844 a 1845 a týkají se 
především Tylových spisů, které Se-
kera ve své lékárně prodával či dis-
tribuoval předplatitelům. Dramatik se 

v dopisech zmiňuje o své v té době 
nové divadelní hře Paní Marjánka, 
matka pluku či povídce Poslední 
Čech. Je určitě zajímavé a cenné, že 
mezi Tylovy dopisy si Václav Sekera 

uložil také texty písní ze hry Strako-
nický dudák psané Tylovou vlastní 
rukou. Připomeňme ještě, že Josef 
Kajetán Tyl naše město osobně na-
vštívil v roce 1854 jako herec a reži-
sér Zöllnerovy divadelní společnosti. 
Bydlel v dnes už neexistujícím domě 
na náměstí.

Václav Sekera udržoval kore-
spondenci i s dalšími významnými 
osobnostmi své doby. V jeho po-
zůstalosti můžeme nalézt dopisy 
od Emanuela Purkyněho, botanika  
a meteorologa, později profesora 
lesnické školy v Bělé pod Bezdě-
zem. Stejně tak byl Sekera v kontak-
tu s dalším významným botanikem, 
profesorem pražské univerzity, Ja-
nem Svatoplukem Preslem,  který 
patří spolu se svým bratrem Karlem 
Bořivojem k zakladatelům českého 
odborného názvosloví v oblasti pří-
rodovědy.

Pokud se vrátíme k literatuře, 
připomeňme, že v muzejním archivu 
lze nalézt vlastnoruční dopis básní-
ka Otokara Březiny nebo také Spol-
ku českých spisovatelů beletristů 
Máj, kde je podepsán jeho tehdejší 
předseda spisovatel humorista Ignát 
Hermann, z jehož díla jsou ceněné 
především romány U snědeného 
krámu či Otec Kondelík a ženich 
Vejvara, známé i z filmové podoby. 

Velmi cenné jsou také dopisy 
zaslané představitelům Mnichova 
Hradiště Výborem pro zřízení ná-
rodního divadla v Praze podepsa-
né Karlem Sladkovským a Juliem 
Grégrem. Oba jmenovaní patřili  
k předním českým novinářům, po-
litikům, představitelům mladočeské 
strany, již zastupovali i v říšské radě. 
V roce 1865 výbor žádá o příspě-
vek na budování divadla,  v roce 
následujícím oba jmenovaní děkuji 
městské radě za příspěvek 100 zla-
tých. Ještě dnes potěší slova, která 
tehdy byla určena našim předkům: 
„Zůstane zajisté navždy v paměti 
národa zapsáno jméno města Mni-
chovo Hradiště a jeho zastupitelstva, 
ježto vědouc, kterak veliké, národa 
českého důstojné divadlo v Praze 
má býti pomníkem jeho sebevědomí  
a národní probuzenosti, tak ochotně 

na konečné jeho zbudování přispěti 
se uvolilo.“ Dodejme ještě, že to byl 
právě Karel Sladkovský, kdo při po-
ložení základního kamene Národní-
ho divadla 16. května 1868 pronesl 
slavnou řeč.

Pojďme se podívat i na jiné za-
jímavé dopisy z muzejního archivu. 
Málokomu je už dnes asi  známé 
jméno Enrique Stanko Vráz (1860-
1932). Tento muž, jehož původ je 
zastřen tajemstvím, byl ve své době 
velmi známým cestovatelem. Na-
vštívil Afriku, Jižní Ameriku, USA  
i Asii. Ve 20. letech se usadil v Praze 
a po celé zemi pořádal přednášky  
a besedy o svých cestách. Několi-
krát zavítal i do Mnichova Hradiště. 
Dopisy, které se nám zachovaly, 
jsou určeny jeho přátelům z mni-
chovohradišťského odboru Klubu 
čsl. turistů. Zajímavý je jeho pozdrav 
z roku 1928 psaný v hotelu Zlatá 
Hvězda. E. S. Vráz patřil k známým 
a populárním osobnostem. Jak to 
bylo s jeho původem, kým opravdu 
byl, se dosud nepodařilo objasnit. 
Pro nás Hradišťáky je určitě zajíma-
vá jedna z teorií, že jeho pravé jmé-
no bylo Karel Ilichman a pocházel  
z nedaleké Březiny. Ale to už je zcela 
jiné téma, o tom snad někdy jindy…

Jestliže zůstaneme v exotických 
krajích, ukážeme si ještě další za-
jímavou korespondenci. Tentokrát 
je autorem dopisů Ignác (Hynek) 
Kullich, mnichovohradišťský občan, 
který jako voják sloužil na Jávě, teh-
dy součásti takzvané Nizozemské 
východní Indie. Dopisy z exotických 
míst psal mezi léty 1902-1911 do 
Mnichova Hradiště svému příteli 
Eduardu Henkemu. Jak se Hynek 
Kulich dostal až do tak dalekých 
krajů a jaké byly jeho další osudy, 
bohužel nevíme. Pokud by se mezi 
vámi čtenáři našel někdo, kdo by 
měl nějaké informace, prosíme  
o jejich sdělení.

Tímto uzavřeme dnešní část  
o zajímavých dopisech z muzejního 
archivu. Pokračovat můžeme někdy 
příště.      

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Dopis spisovatele Aloise Jiráska, jímž se pro nemoc omlouvá ze slavnostního 
odhalení pamětní desky Karla Mattuše.
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INZERCE

Inzerce v Kamelotu
Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit tak každý mě-
síc 3500 mnichovohradišťských domácností? 

Vaši inzerci uvítáme. Stačí si připravit inzertní 
podklad a oslovit Ing. Danu Stránskou (dana.stran-
ska@mnhradiste.cz) z městského úřadu. Konkrétní 
cenové podmínky i podmínky inzerování naleznete  
v sekci Kamelot na webu města. Při navázání dlou-
hodobé spolupráce je možné uplatnit slevu. 

Stejně jako v případě jiných příspěvků do zpra-
vodaje je nutné podklady dodat do 15. dne v měsíci, 
jenž předchází vydání požadovaného čísla. V přípa-
dě červnového čísla to znamená do 15. května.

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY 2020
příspěvky proplácíme od 1. 2. do 11. 12. 2020

PRO DĚTI
700 Kč na sport
500 Kč na dentální hygienu
2 000 Kč na rovnátka

PRO MAMINKY
500 Kč v době těhotenství
1 000 Kč po porodu
batůžek a teploměr

pro každého novorozence

PRO SENIORY
500 Kč na sport, pomůcky 

pro prevenci úrazů…

PRO DOSPĚLÉ
500 Kč na pravidelnou 

sportovní aktivitu v rámci 
fi tness center

1 000 Kč  na odvykání 
kouření

PRO DÁRCE KRVE
 až 5 000 Kč

… příspěvky na diety pro 
specifi cké diagnózy, na moderní 
diagnostické a léčebné metody, 
ozdravné pobyty, očkování 
a mnoho dalšího.

Chcete se stát naším klientem a mít tyto a další výhody?
Registrujte se k Zaměstnanecké pojišťovně Škoda od 1. 7. do 30. 9. 2020.
Do péče Vás přijmeme od 1. 1. 2021.

Sledujte nás na  zpskoda
www.zpskoda.cz

MODERNÍ OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE 

● Moderní vyšetřovací metody
● Osobní přístup
● Široký výběr brýlí
● Aplikace kontaktních čoček
● Odborné poradenství a servis

Najdete nás ve dvoře vedle pošty. Přijďte a objevte svět, na který je radost pohledět!

Váš specialista na brýle a kontaktní čočky

  Masarykovo nám. 1489, Mnichovo Hradiště     tel.736 769 890     www.optikaestante.cz     optika@estante.cz

INZERCE

jméno : 

na PLAST 120 l 240 l

na PAPÍR 120 l 240 l

ANO NE na BIO 120 l 240 l

ANO NE

Souhlasím se zasíláním aktualit a změn v odpadovém hospodářství města na uvedenou emailovou adresu.

datum : podpis : 

město Mnichovo Hradiště

Chci nádoby dovést k domu :

Nádoby si vyzvednu osobně:

(tuto službu zajišťuje společnost Saturn - služby dle ceníku)

(výdejní místo - sklad v Hrnčířské ulici vedle sběrného dvora)

emailová adresa :  

Formulář, prosím, odevzdejte na podatelně Městského úřadu Mnichovo Hradiště.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na webových stránkách města Mnichovo Hradiště v rubrice "odpady a sberný dvůr".

(nádoby o objemu 120l budou přednostně přidělovány k RD s měnší nebo 
žádnou zahradou)

adresa umístění nádob :         

počet zde hlášených osob :   

telefonní číslo :     

Žádám o zapůjčení nádoby: 
(požadované zakroužkujte)

jedná se o : Bytový dům RD se zahradou do 400 m2 RD se zahradou nad 400 m2

(zakroužkujte odpovídající variantu)

Žádost o zapůjčení nádob na tříděný odpad

příjmení : 

trvalé bydliště :      

...dokončení ze strany 10

Myslím si, že pokud se nám 
společně podaří otevřít diskusi  
a odpovědět na tyto, možná i pal-
čivé otázky, máme velkou šanci 
posunout to, čemu říkáme výchova 
a vzdělávání, na kvalitativně vyšší 
stupeň. Celkem nedávno jsem na 
jedné diskusi zaznamenala velmi 
výraznou podporu myšlenky, že 
frontální výuka je v podstatě prima 
věc a že ji žáci sami chtějí, rodiče 

vyžadují. Opravdu je právě toto to, 
co nám nyní chybí? Nebo je to spíše 
možnost diskuse, společné hledání 
a řešení otázek, které žáky napa-
dají, objevování nečekaných sou-
vislostí nebo sdílení zážitků z učení  
venku?

Žák. Rodič. Učitel. Všem se pro-
měnil život ze dne na den. Pojďme té 
proměny využít a hledat to, jak (se) 
učit v 21. století. 

Iva Štrojsová

Učitel, rodič a žák v době...
V minulém vydání Kamelotu 
zaznělo, že do čapího hnízda  
u železničního přejezdu v Jirás-
kově ulici už se vrátil první čáp. 
Ten byl poprvé zaznamenán 22. 
března. Jeho družka jej následo-
vala 7. dubna. A netrvalo dlouho 
a hnízdo se začalo plnit. V mo-
mentě, kdy mířil tento zpravodaj 
do tisku, už čapí pár pečoval o tři 
vejce. Online kameru namířenou 
do čapího hnízda naleznete na 
www.mnhradiste.cz/mesto/capi-
-hnizdo. (wes)

Čápi sedí na vejcích


